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APRESENTAÇÃO

A revista Diálogo Jurídico chega à sua 17ª edição, renovando a disposição para colaborar com 
a produção do saber jurídico, levando em conta a sua interface com as demais ciências humanas. Esse 
volume é um compêndio de reflexões, fruto da pesquisa de professores da Faculdade Farias Brito, 
pesquisadores de programas de Pós-Graduação do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Universidade 
de Coimbra, além de operadores do Direito que vêm atuando na prática jurídica. 

Como já é tradição da nossa revista, os artigos revelam a diversidade e complexidade do 
pensamento e a possibilidade de diálogo com a realidade social, numa provocação profícua entre teoria 
e a prática, assim como do direito e sua interface com a História. 

No artigo de Mário David Meyer de Albuquerque, O DIREITO ROMANO E A 
RESPONSABILIDADE AQUILIANA, que versa sobre a responsabilidade extracontratual, enfocando 
aspectos do Direito Romano, a Lei Aquília, os tipos de danos, a Lei das XII Tábuas e ainda aspectos 
luso-brasileiros. No seu artigo, verifica-se a importância que o Direito Romano teve para forjar a 
Ciência do Direito, sendo, portanto, uma base norteadora para a compreensão de toda uma evolução 
jurídica que perdurou por quase vinte séculos e  trouxe a ideia de punição para aquele que causasse 
dano a outrem, e, principalmente, refletindo a compreensão do Direito moderno.

Seguindo a proposta de relação entre história e a vida social, o artigo A DESCONSTRUÇÃO DA 
SECA, de José Tanísio Vieira Bezerra, problematiza as diferentes experiências vividas e/ou narradas 
durante a seca de 1992/93. A seca é uma construção social percebida, aceita e/ou recusada pelos diversos 
setores da sociedade. No seu trabalho, o autor procurou entender as ações, as falas, as fronteiras e os 
instrumentos utilizados para garantir o direito à água durante a maior seca cearense do século XX.

Na vertente dos direitos humanos e fundamentais, o artigo A GARANTIA DO MANDADO DE 
INJUNÇÃO PARA AS AÇÕES AFIRMATIVAS EM PROL DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS 
MENTAIS: O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, de Renata 
Neris Viana e André Luiz Alves Chacon,  reconhece que a República Federativa do Brasil carece 
de políticas públicas sociais afirmativas no tocante à inserção ou à permanência dos portadores de 
transtornos mentais no meio laboral, seja através de lei, seja através de gestão administrativa condizente 
com as funções típicas institucionais atribuídas aos poderes constituídos e esperadas por grande parcela 
de indivíduos, os quais, apesar de plenamente capazes ao exercício de atividades laborais compatíveis 
com suas condições, não têm acesso ou são excluídos do mercado de trabalho em razão das restrições 
psíquicas que os assolam, mas que não os impedem de trabalhar, a fim de usufruírem dos direitos da 
dignidade da pessoa humana e da isonomia, assegurados na Constituição Federal de 1988 e efetiváveis 
pela garantia processual e constitucional do mandado de injunção.



Renata Neris Viana escreve também, com coautoria de Anna Virgínia Pereira Lemos de Freitas, 
o artigo O ESTADO BRASILEIRO NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: 
ESTUDO DO CASO SÉTIMO GARIBALDI VS. BRASIL. O trabalho, fruto de pesquisa sobre o 
tema, aborda os objetivos do Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e do Estado 
brasileiro, seja um desses enfrentar as violações de direitos, protegendo e dando amparo às vítimas 
de atos ilícitos. Numa metodologia de estudo de caso, as autoras discutiram o caso do  homicídio 
do senhor Sétimo Garibaldi, trabalhador rural, que sofreu um absurdo descaso por parte dos agentes 
públicos que lideraram as investigações policiais, causando, então, as violações dos artigos 8.1, 25 e 
1.1 da Convenção Americana. 

O artigo CONCEITO DE CONSUMIDOR VULNERÁVEL: BREVE COMPARAÇÃO ENTRE O 
DIREITO DO CONSUMIDOR EUROPEU E BRASILEIRO, de Aldo Cesar Filgueiras Gaudencio, aluno 
mestrando da Universidade de Coimbra, buscou analisar comparativamente a vulnerabilidade no universo 
de defesa e proteção do consumidor; e ideia de consumidor vulnerável (ou consumidor hipervulnerável), 
tratada pelas diretivas da União Europeia, e da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor Brasileiro), 
procurando apontar semelhanças e diferenças presentes nos dois ordenamentos jurídicos. 

Thiago Silva Nogueira colabora com a revista com o seu artigo  O TERCEIRO SETOR E O 
REGIME FISCAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS: UMA ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO 
ENTRE BRASIL E PORTUGAL. No seu trabalho, o autor faz uma abordagem sobre aspectos inerentes 
ao Terceiro Setor e aos partidos políticos num estudo comparado entre Brasil e Portugal, no que diz 
respeito a origem, definição, características, bem como, uma abordagem jurídica nos ordenamentos 
brasileiro e português. Além disso, o tema central versará sobre o regime fiscal dos partidos políticos, 
no que tange sobre sua definição, e o regime fiscal propriamente dito no Brasil e em Portugal, no que 
se refere também às isenções e imunidades.

Seguindo a linha de pesquisa sobre Direito Internacional, o artigo de Antônio Euclides 
Vegas de Pitombeira, intitulado OS LIMITES LEGAIS E POLÍTICOS DAS ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS, apresenta uma reflexão sobre os limites legais e políticos das organizações 
internacionais. O autor apresenta a situação atual das organizações internacionais no cenário mundial, 
demonstrando, com isso, que essas entidades não podem ser a “panaceia mundial”, aplicando conceitos 
próprios das Ciências das Relações Internacionais para um entendimento do sistema global de 
governança dentro do aspecto político e jurídico. 

NOTAS SOBRE A RELEVÂNCIA DAS PRESSUPOSIÇÕES DO SISTEMA JURÍDICO NO 
PROCESSO DE REALIZAÇÃO JUDICATIVO-DECISÓRIA DO DIREITO: UMA ANÁLISE À 
LUZ DO EXEMPLO DA JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA NO BRASIL é o artigo de Leonardo 
Valverde Susart dos Santos. No seu trabalho, o autor busca compreender a relevância das pressuposições 
normativas contidas no sistema jurídico para a atividade de realização judicativo-decisória do direito, 
admitindo a primazia de uma racionalidade prática inspiradora do pensamento jurídico. A problemática 
foi analisada à luz do Direito do Trabalho brasileiro, na qual se verifica, em virtude da debilidade 
sistêmica, uma intensa atividade judiciária com caráter autenticamente inovador e constitutivo da 
normatividade juslaboral, que deveria, efetivamente, estar pressuposta no corpus iuris para possibilitar 
a concertação com os elementos juridicamente relevantes do caso concreto.



No artigo INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS E SUCESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, de  Juliana de Abreu 
Teixeira, a autora analisa os efeitos das operações de fusões e aquisições de empresas, em especial da 
incorporação, no que se refere à extensão dos efeitos, à empresa incorporadora, de sentença judicial 
transitada em julgado e que implica em crédito tributário em favor de empresa incorporada.

Garantindo a interdisciplinaridade da Diálogo Jurídico, colaboram com essa edição Josael Jario 
Santos Lima e Ronaldo de Queiroz Lima,  alunos dos programas de pós-graduação em Sociologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Ceará, respectivamente. 
No artigo O PARQUE NACIONAL, O ESPAÇO PARA TURISTAS E O LUGAR DE NATIVOS: 
CONFLITOS ENTRE DISTINTOS MODOS DE VIDA EM JERICOACOARA, os autores, a partir de 
uma pesquisa etnográfica, imergiram na vila de Jericoacoara, percebendo duas realidades, uma advinda 
do senso comum, que trata Jericoacoara como uma paradisíaca praia cearense no circuito internacional 
do turismo, e outra, de natureza jurídica, a do  Parque Nacional (PARNA) de Jericoacoara. A partir da 
imersão no cotidiano da vila, compreenderam a relação entre os nativos pescadores e turistas, apontando 
para a existência de três “Jeris”: a ambiental, a turística e a dos pescadores nativos do lugar.

Maria do Socorro Montezuma Bulcão contribui com o artigo de cunho psicanalítico intitulado 
O GOZO ÚTIL DO CAMPO DO DIREITO E O GOZO QUE NÃO SERVE PARA NADA. A proposta 
do seu trabalho é de aliar dimensões jurídicas e psicanalíticas, trazendo o pensamento de Jacques 
Lacan, no Seminário XX – ENCORE, entre o gozo fálico e o gozo do Outro. A autora reflete sobre 
o alcance do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV da 
Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito,” e que é reafirmado pelo art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) e pelo 
artigo 126 do Código de Processo Civil. 

Boa leitura! 

 Lidia Valesca Pimentel 
 Coordenadora Editorial



EPÍGRAFE

O silêncio não é a negação da palavra nem a palavra é a 
negação do silêncio, há palavras vãs e silêncio eloquente.

                                                                   
Genuino Sales. Encontrado no chão da vida.
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A gArAntiA do mAndAdo de injunção pArA As Ações AfirmAtivAs em 
prol dos portAdores de trAnstornos mentAis: o pApel do poder 

judiciário nAs políticAs públicAs sociAis

ENSURING INJUNCTION TO AFFIRMATIVE ACTION ON BEHALF OF PEOPLE WITH MENTAL 
DISORDERS: THE ROLE OF THE JUDICIARY IN SOCIAL POLICIES

Renata neRis Viana1

andRé Luiz aLVes ChaCon2

resumo:
A República Federativa do Brasil carece de políticas públicas sociais afirmativas no tocante à inserção 
ou à permanência dos portadores de transtornos mentais no meio laboral, seja através de lei, seja 
através de gestão administrativa condizente com as funções típicas institucionais atribuídas aos poderes 
constituídos e esperadas por grande parcela de indivíduos, os quais, apesar de plenamente capazes ao 
exercício de atividades laborais compatíveis com suas condições, não têm acesso ou são excluídos do 
mercado de trabalho em razão das restrições psíquicas que os assolam, mas que não os impedem de 
trabalhar, a fim de usufruírem dos direitos da dignidade da pessoa humana e da isonomia assegurados 
na Constituição Federal de 1988 e efetiváveis pela garantia processual e constitucional do mandado 
de injunção.

pAlAvrAs-cHAve:
Ações Afirmativas Laborais. Portadores de Transtornos Mentais. Mandado de Injunção.

AbstrAct:
The Federative Republic of Brazil has a lack of affirmative social politic policies regarding to the 
inclusion or retention for people with mental disorder in the workplace, through the law, through the 
consistent a administrative management in the traditional institutional functions assigned to constituted 
powers and expected by a great part of individuals, whom, despite of being fully capable to exercise 
labor activities compatible to their conditions, don’t have access or are excluded from the labor market 
due to their psychic restrictions which plagues them, but it doesn’t prevent them from working, in order 
to use their rights of human dignity and of the equality warranted by the 1988 Federal Constitution 
and implemented through the procedural and constitutional guarantee of injunction warrant.

KeYWords: 
Labor Affirmative Actions. People with Mental Disorder. Injunction Warrant.

introdução  

O presente trabalho tem por objeto a busca de um instrumento/garantia para fruição plena 

do direito constitucional laboral pelos portadores de transtornos mentais, através da ação ainda não 

regulamentada, hoje dita mandamental pela jurisprudência e prevista na Constituição Federal de 1988, 

com o nome de mandado de injunção (art. 5º, LXXI).

Tudo em razão do crescente número de integrantes da classe ora defendida que sofre com a 

falta de acesso/exclusão no mercado de trabalho, mesmo estando aptos ao trabalho, ou até mais aptos 

1 Advogada, Mestre em Direito, professora da Faculdade Farias Brito – FFB, coordenadora de responsabilidade social 
da FFB.

2 Advogado, Especializando em Direito Processual pela Faculdade 7 de Setembro – FA7.
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em relação à maioria. Mas pelo fato de sofrerem restrições/limitações psiquiátricas incompatíveis com 

certas tarefas, porém não com outras, são alvo de segregação inaceitável na sociedade, bem como pela 

falta de entendimento ou de estrutura de recursos humanos profissionais no meio laboral.

Faz-se necessário se iniciar a luta em prol da efetividade laboral destes indivíduos no serviço 

público e na iniciativa privada, por meio do mecanismo constitucional adequado, haja vista a ausência de 

salvaguarda concreta, levando-se em consideração a incontestável afirmação, dada pela medicina, sobre 

a plena capacidade dos portadores de transtornos mentais no desenvolvimento de ofícios compatíveis 

com suas condições, quando aptos para tanto, isto é, desde que inseridos nos programas eficazes em 

saúde mental no nosso País.

Pela inexistência de norma regulamentadora aos direitos fundamentais dos portadores 

de transtornos mentais, totalmente aplicáveis à questão, como o direito à dignidade humana, 

como o direito à igualdade, corolário da isonomia, bem como o direito social ao trabalho, todos  

princípios/normas constitucionais, resta, consequentemente, tal busca jurídica.

1. princípios constitucionAis Abertos no direito brAsileiro

1.1. Que são princípios constitucionais abertos?

Das Constituições Contemporâneas emana incontestavelmente o Poder Normativo. Qualidade 

lhes atribuída inicialmente na história no célebre caso Marbury vs. Madison, em 1803, quando a Corte 

Suprema Norte-Americana entendeu pioneiramente sobre a possibilidade de afastar a aplicação de 

uma lei, quando ela for contrária à Constituição, sendo uma decisão que abriria a sistematização do 

controle de constitucionalidade.

No entanto sabe-se, também, que as Constituições, mesmo com poder normativo, são um 

sistema aberto, quer dizer, um sistema repleto de normas com conteúdo abstrato, sejam normas de 

aplicabilidade e eficácia plena, contida ou limitada, das quais o alcance absoluto/integral/específico 

de seu objeto normativo requer regulamentação infraconstitucional.

Daí se dizer sobre ser a Constituição um conjunto de normas abertas, e, por esta razão, passíveis 

de uma atenção ou detalhamento legal, a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana e do 

princípio da isonomia, preceitos constitucionais dentre os quais foi atribuída a qualidade de norma 

jurídica a partir da alavancada do pós-positivismo, em meados do século XX, empós a Segunda Guerra 

Mundial, com a ascensão dos Direitos Humanos previstos nas Constituições.

1.2. o princípio da dignidade da pessoa humana

O princípio da dignidade da pessoa humana, sem a menor sombra de dúvida, é o valor supremo 

da República Federativa do Brasil. Ele foi posto na Constituição Federal de 1988 como fundamento 

estruturante da sociedade (art. 1º, III), sinalizando ser o Estado Democrático Brasileiro uma nação 

detentora do poder-dever de conceder vida digna a todos os cidadãos igualmente.
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Qual o significado disso? O significado dessa afirmação implica na obrigação recaída sobre o 

Estado de respeitar mandamentos do mínimo existencial humano, como: reconhecimento, proteção, 

promoção e desenvolvimento do homem em sua particularidade individual, ou no seio da família 

e da sociedade. Daí entenda-se promover acesso à saúde de qualidade, à educação formadora e às 

oportunidades de trabalho indistintamente, visto serem estes os valores primários universais para uma 

vida digna a qualquer ser humano e construidores de um país próspero.

Assim igualmente entende a jurista Sandra Moraes de Brito Costa:

Como se vê, a dignidade humana, além de ser o fundamento do Estado Democrático de Direito, 

orienta o operador do Direito nos diversos ramos das ciências jurídicas, visando a cumprir um papel 

transformador, mormente pela busca de uma sociedade justa. A dignidade perfaz o conteúdo mínimo 

dos direitos humanos fundamentais. Assim, ela é o núcleo fundamental de todos os direitos. Isto 

significa que seu sacrifício importa na violação ao valor essencial da pessoa humana (2008, p. 35).

O entendimento exposto, desse modo, dirige-se não somente ao Estado, mas também a toda a 

sociedade, numa eficácia horizontal, e não apenas vertical. Chegando-se assim à conclusão do dever 

de todos os brasileiros de se orientarem pela norma constitucional em comento, no intituto de olharem 

para qualquer indivíduo, ou qualquer grupo, com respeito. Principalmente as minorias ou os desiguais, 

os quais, apesar das diferenças, estão dentro do âmbito da cidadania nacional. Este é o mandamento 

da Carta Maior.

Contudo, e isso é bom esclarecer, deve-se lembrar que a dignidade aqui defendida está voltada 

ao cidadão socialmente situado e responsável, ou melhor, ao sujeito, digamos assim, produtivo na 

sociedade. Haja tal instituto se mostrar inadequado, quando utilizado para fins políticos ou demagógicos, 

através de interesses meramente assistencialistas, cujo foco central é a perpetuação do poder. Algo 

bastante comum nos dias atuais em nosso país.

O princípio da dignidade da pessoa humana, quando alvo da melhor interpretação, é uma fonte 

insaciável das garantias do crescimento e da justiça social, a fim de conceder a cada cidadão o realmente 

devido. Eis o valor central do princípio.

1.3. o princípio da isonomia

A isonomia está albergada implicitamente no princípio da igualdade, previsto no art. 5º, caput 

e inciso I da CF/88, nestes termos: 

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:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

(...)



DIÁLOGO JURÍDICO

14 RENATA NERIS VIANA
ANDRÉ LUIZ ALVES CHACON

O princípio da isonomia/igualdade é o coração pulsador de uma verdadeira República e de um 

Estado cujo regime político é democrático, pois tanto neste como naquele a soberania pertence ou 

emana do povo. 

À vista disso, o principal personagem destes desdobramentos políticos é o povo (cidadãos), ao 

qual foi concedido, por meio da isonomia, o direito constitucional de tratamento desigual às diversas 

minorias que o compõem em situações desiguais, porém na medida das desigualdades na qual elas se 

encontram inseridas na sociedade. 

Essas desigualdades, muitas vezes, ensejam para as minorias dificuldades ou até mesmo 

a impossibilidade de competição com outras classes de indivíduos inseridas em situações mais 

“privilegiadas” comparadas a elas, quando isso lhes é exigido. 

Assim a norma em foco se dirige principalmente ao legislador, detentor da missão institucional 

de inovar no ordenamento jurídico, porque, se ele inova e olvida da isonomia, cometendo a omissão 

no tocante a determinado grupo distinto, cai por terra o preceito constitucional isonômico, base 

para a garantia dos direitos aos que se encontram em estado inferior e passível de ação estatal. Bem 

como ao Poder Executivo, incumbido do poder-dever de gerir a coisa pública oficiosamente, através 

de atos administrativos respaldados na expressa legalidade (estrita ou discricionária). Dentre ela, a 

constitucional isonômica, viabilizadora das políticas públicas socioincluidoras das minorias.

O preceito se estende do mesmo modo ao Poder Judiciário, detentor da função constitucional 

de aplicar o direto, mediante provocação, quando os litígios sociais reclamam, em virtude de a norma 

se apresentar como diretriz interpretativa jurisdicional, ou conclusão iluminativa, equalizada, é claro, 

pela proporcionalidade, meio para o impedimento do abuso e para a columidade da democracia na 

aplicação da lei, no caso concreto, quando as demandas são levadas à competência judiciária.

O princípio ainda se aplica num plano horizontal aos particulares, devido o mandamento proibir 

comportamentos discriminatórios inaceitáveis por pessoas individualmente consideradas.

Por isso é apontada a tríplice finalidade limitadora da isonomia: limitação ao legislador, limitação 

ao intérprete (aplicador da lei) e limitação ao particular.  

2. o mAndAdo de injunção como instrumento de efetivAção dos princípios 
constitucionAis Abertos

2.1. objeto do mandado de injunção e o seu alcance mandamental

Primeiramente, conforme Francisco Antônio de Oliveira, até a promulgação da Constituição de 

1988, inexistia no ordenamento jurídico brasileiro remédio com eficácia para impor a implementação 

de leis viabilizadoras de direitos inseridos na Constituição, ou seja, antes, sem um instrumento eficiente 

para tanto, esses direitos eram sinônimos, em muitas ocasiões, de letra morta. Situação bastante cômoda 

para o Poder Público (2004, p. 33), que se isentava, inúmeras vezes, de efetivar direitos constitucionais, 
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graças à ausência de via processual adequada para a materialização de bens essenciais aos cidadãos, 

inclusive políticas públicas respaldadas no patamar dos princípios constitucionais abertos, caindo o 

fato em omissão inconstitucional.

Por esse motivo, quando era necessário gozar de um direito exercitável apenas ou integralmente 

por meio de regulamentação, nada se podia fazer, porque este direito não produzia os efeitos esperados 

enquanto carente do necessário respaldo legal. 

Logo o titular do direito inserido nesta impossibilidade objetiva ficava com o gozo do bendito 

direito suspenso, temporária e não raras vezes definitivamente, dado que o indivíduo ou a entidade 

incumbida do ato regulamentador não podia ser compelida a cumprir o seu dever institucional 

(OLIVEIRA, 2004, p. 34). 

Ademais, durante longo tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre 

o entendimento (Mandado de injunção nº 107 e Mandado de Injunção nº 168), não pouco criticado 

pela doutrina, à época, de que a decisão procedente em mandado de injunção teria caráter meramente 

informativo ao Poder Legislativo no tocante à sua inércia, concedendo o Poder Judiciário simples aval 

tácito de perpetuação da omissão funcional a este, caindo o instrumento injuntivo em mero instituto 

declaratório e sem qualquer efeito prático. Entendimento fundamentado no princípio da separação dos 

poderes ou no princípio da não usurpação dos poderes.

Com o passar dos anos, a posição do Excelso Tribunal sobre o tema evoluiu nos julgamentos 

que versaram sobre o direito de greve dos servidores públicos (Mandado de injunção nº 670 e Mandado 

de Injunção nº 712), fazendo nascer, desta maneira, uma nova ação constitucional, agora com natureza 

mandamental, uma vez que, nesses precedentes, o STF não apenas declarou a mora legislativa, como 

também adotou parâmetro normativo efetivador, para suprir a omissão, enquanto perdurasse a ausência 

específica da lei infraconstitucional e, o mais interessante, conferiu efeitos erga omnes às decisões, 

não sendo isto a regra (MENDES, DO VALE e QUINTAS, 2013, p. 50).

O mandado de injunção é o remédio ou writ adequado para sanar a “falta de norma regulamentadora 

[que] torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (Art. 5º, LXXI, Constituição Federal de 1988). A ação é 

impetrável individualmente ou coletivamente, sempre quando configurada qualquer omissão, total ou 

parcial, e a título infraconstitucional ou infralegal, impedidora da fruição de bens previstos na Carta 

Magna.

Francisco Antônio de Oliveira, mais uma vez, conceitua o objeto do mandado de injunção, 

nestes termos:

Em suma, o mandado de injunção é remédio constitucional mandamental colocado à disposição 

de pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado) e figuras despersonalizadas (espólio etc.), 

com o objetivo de criar a norma jurídica regulamentadora do direito do impetrante por intermédio do 
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Estado-juiz para a satisfação do pedido. Produz efeitos sobre o caso concreto, sem valor [em regra] erga 

omnes. Poderá excepcionalmente ser estendido a uma coletividade. Atua sobre a obrigação de fazer 

ou de não fazer. E será a ordem endereçada a quem tiver o dever de praticar o ato e de arcar com as 

consequências econômicas. E somente no caso de desobediência ou mesmo de resistência daquele que 

tem o dever legal de prestar é que o juiz adiantará a satisfação ao impetrante. Diz respeito à violação 

de direitos constitucionais por ausência de norma regulamentadora (2004, p. 36).

Daí se retira categoricamente a conclusão sobre o alcance, hoje mandamental e realizador, 

conferido ao mandado de injunção.

3. o pApel do poder judiciário nAs políticAs públicAs sociAis AfirmAtivAs

3.1. conceito de ações afirmativas

As ações afirmativas, nascidas do surgimento do Estado Social, no início do século XX, em 

resposta aos desmandos do Estado Liberal, são garantias/instrumentos de promoção da igualdade entre 

os cidadãos, mais especificamente entre a maioria e os enquadráveis nas minorias discrimináveis.

Essas garantias são necessárias, em princípio, para eliminar a desigualdade dos socialmente 

menos favorecidos por meio de uma intervenção estatal nas relações econômicas e sociais, com o 

objetivo de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF/88), em respeito à 

isonomia e à justiça social dos desiguais (GOMES, 2001, p. 36-41).

Elas estão previstas nas Constituições e nas leis infraconstitucionais, servindo de instrumentos 

para fruição dos direitos decorrentes dos princípios máximos abertos. Quero dizer, consideram-se 

meios mais efetivos aos indivíduos de cobrar, frente ao Estado, os direitos sociais (ALEXANDRINO; 

PAULO, 2009, p. 91) indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da 

igualdade (isonomia), a exemplo do direito social ao trabalho.

Todavia, mesmo não havendo um princípio ou uma regra que albergue expressamente essas 

ações sociais, é viável ao Poder Judiciário, por meio da sua função realizadora das políticas públicas 

afirmativas, implementar estas ações diretamente quando provocado. A sua decisão, neste sentido, 

estaria assentada nos princípios constitucionais abertos mencionados acima.

Consoante Joaquim B. Barbosa Gomes, as ações afirmativas, nascidas nos Estados Unidos da 

América, e atualmente adotadas em diversos países, são definidas do seguinte modo:

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas 

de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vista ao combate à discriminação 

racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação 

praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a 

bens fundamentais, como a educação, [a saúde] e o emprego (2001, p. 40).
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Assim sendo, essas garantias são o reflexo ou o espelho, com a projeção mais nítida, da inclusão 

social dos cidadãos menos favorecidos.

3.2. A inconstitucionalidade parcial por omissão das leis 8.112/90 e 8.213/91

Não se admite o estabelecimento de diferenças não permitidas pela Constituição.  

É inconstitucional qualquer distinção incompatível com a ordem suprema constitucional.

Segundo José Afonso da Silva, incorre em inconstitucionalidade, por exemplo, uma lei 

concessiva de direitos favoráveis a uma classe com o esquecimento de outra em situação equiparada, 

não outorgando a esta, da mesma forma, o devido benefício. O ato é plenamente constitucional em 

relação aos primeiros, entretanto falta-lhe complemento legítimo, mostrando-se inconstitucionalmente 

omisso por violação à isonomia (2005, p. 227).

É o que ocorre com a Lei 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Civis da União), ao garantir cotas, 

em seu artigo 5º, § 2º, aos portadores de deficiência no serviço público federal. A Lei Estatutária dos 

Servidores Civis da União é omissa ao conceder uma garantia aos deficientes sem a lembrança aos 

portadores de transtornos mentais, cujas limitações são tão desequiparadoras, em outros aspectos, 

quanto daqueles.

Porém, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, e sua consequente 

expurgação (nulidade) do ordenamento jurídico, configura-se na eliminação de uma garantia 

legitimamente conquistada pelos deficientes, acarretando uma situação desastrosa para o Estado 

Brasileiro, o que foge da função válida do Poder Judiciário (SILVA, 2005, p. 227), além de não ser medida 

proporcionalmente necessária ou exigível (“menos gravosa”). Até porque esta inconstitucionalidade é 

parcial omissiva, e não comissiva.

Qual seria, então, a solução para a incompatível discriminação inconstitucional? 

De acordo com o autor, o remédio sanador do problema não seria a declaração de 

inconstitucionalidade genérica do dispositivo via abstrata (com efeito erga omnes indistintamente), 

mas o pedido perante o Poder Judiciário de extensão do direito aos discriminados, através da via 

concreta (2005, p. 227), no caso o mandado de injunção, o qual, em regra, possui efeitos inter partes, 

ou ultra partes, quando em demanda coletiva, mas que poderia assumir, conforme o bom entendimento 

modulador e necessário do Judiciário, efeitos erga omnes somente aos portadores de transtornos 

mentais legitimados a usufruir da garantia afirmativa (p. ex., os portadores já avaliados durante certo 

período por junta médica psiquiátrica e aprovados ou selecionados em fase de habilitação atestadora 

da capacidade laboral), pronunciando-se, desse modo, a inconstitucionalidade parcial omissiva da lei 

nacional referida. 

Do contrário, implicaria em prejuízo da classe beneficiada por uma garantia plenamente legítima 

no plano afirmativo brasileiro.
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Tudo isso é passível de regulamentação, não obstante com a plena possibilidade de aplicação 

analógica do que já é aplicado aos deficientes atualmente.

O mesmo se aplica ao artigo 93 da lei 8.213/91 (Estatuto da Previdência) em relação à iniciativa 

privada.

Outra saída, com o propósito de evitar a declaração de inconstitucionalidade destas leis, é 

realizar uma Interpretação Conforme a Constituição, técnica hermenêutica fundamentadora de decisões 

utilizada, em princípio, no controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal 

(art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99), e indiscutivelmente aplicável ao caso ora defendido. 

Ela é usada quando certa disposição legislativa comporta mais de uma interpretação, no entanto se 

verifica apenas uma interpretação válida perante a Constituição (ALEXANDRINO; PAULO, 2009, p. 701). 

Na situação, declarar-se-iam as leis constitucionais, desde que dada a elas adequada interpretação, 

para, em sequência, suprimir as outras interpretações inconciliáveis com o texto da Magna Carta.      

3.3. o poder judiciário e as políticas públicas sociais diretas: o mandado de injunção em prol dos portadores 
de transtornos mentais

Ao Poder Judiciário recai a função típica de exercer a jurisdição por meio de provocação, 

cujo pressuposto é o litígio, a fim de resolver conflitos de interesses objetivos e subjetivos, em última 

instância, substituindo a vontade das partes.

Diferente da função típica atribuída ao Poder Legislativo de inovar no ordenamento jurídico, 

que elabora as leis, função corolário das opções/escolhas políticas institucionais, ou melhor, das 

políticas públicas nascidas normativamente, para serem posteriormente implementadas/aplicadas, de 

forma também típica, pelo Poder Executivo, a quem incumbe institucionalmente executá-las de ofício, 

estrita ou discricionariamente, no campo da legalidade. Isto é a regra no tocante às políticas públicas.

Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, tipicamente, diferente do Poder Executivo, aplicar 

diretamente as políticas públicas sociais, sendo isso igual à invasão ao mérito administrativo, visto 

não ser esta sua função essencial ou principal, em razão de o mérito administrativo ser uma escolha 

adentrável primariamente pela Administração Pública Direta ou Indireta.

A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal está pacífica no sentido de autorizar o Poder 

Judiciário na aplicação direta destas políticas, sob o fundamento constitucional do relevante interesse 

social, do qual se irradia embate com as chamadas “escolhas trágicas” – omissões inconstitucionais – 

perpetradas pelos Poderes encarregados de efetivar os direitos máximos instituídos pela Constituição 

de 1988. Intitula-se essa prática de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, quando 

o interesse público primário exige.

Quando a lide versar sobre a problemática da efetivação dos direitos fundamentais, pode o 

Poder Judiciário aplicar as políticas públicas sociais condizentes com estes direitos, na intenção de não 
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torná-los letra morta, quando os outros Poderes constituídos não exercem suas funções típicas, como a 

sociedade espera que eles exerçam. Tudo fundamentado no princípio da Supremacia da Constituição, 

norte interpretativo principal.

Eis um julgado paradigma e recente do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro 

Celso de Mello, em Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 745745, no qual a 

Corte Constitucional ratifica entendimento analógico ao ora explanado no presente trabalho:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – 

MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

– DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO 

CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO 

– DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) 

– COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA 

REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO 

DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER 

COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 

200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO 

– A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS 

DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO 

INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE 

IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA 

“LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE 

VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE 

(CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO 

DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA 

EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA 

UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL 

DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO 

JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS 

PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO 

AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE 

EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA 

DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO 

EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
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Percebe-se, na decisão, a motivação central legitimadora da atuação direta do Poder Judiciário: 

o mínimo existencial humano, sem o qual não se pode falar em dignidade humana e muito menos em 

igualdade material. O que se faz concluir, portanto, sobre a função social inadiável conferida a este 

Poder da República.

Associa-se a esta corrente jurisprudencial, conforme a supra fundamentação posta, a ideia de 

que “as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (art. 5º, § 

1º, CF/88).

Enfim, há de se fechar, consoante tudo exposto, que a provocação ao Poder Judiciário via 

mandado de injunção, à vista da concretização afirmativa do direito laboral dos portadores de transtornos 

mentais, deve ser iniciada urgentemente, em razão do nosso sistema carecer das políticas públicas para 

isso, seja através de lei, seja de atos de gestão administrativa implementadora dos valores máximos 

constitucionais.

Resta saber agora a forma procedimental e material a ser adotada pelo Poder Judiciário no 

tocante à sanação desse defeito institucional, tendo em conta o mandado de injunção ainda carecer 

de norma regulamentadora processual instituidora do rito atuante do pretório nessa missão. É que o 

veremos agora.

3.4. o princípio construtivo da ordem constitucional

A grande questão que se apresenta é justamente o modo pelo qual a justiça deve agir no sentido 

procedimental, quando o assunto é mandado de injunção, pois esta ação constitucional ainda não 

possui um procedimento específico previsto em lei própria, sendo por isso sugerida pela doutrina 

e pela jurisprudência a aplicação da Lei nº. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), haja vista a 

analogia de objeto entre os dois writs.

Em qual procedimento deve se guiar a justiça, para resolver a questão injuntiva ora apresentada? 

É uma pergunta de resposta ainda em aberto.

Como a justiça deve aferir a desigualdade em cada situação concreta levada a ela?

Que se pode entender por “igual ou desigual, idêntico ou diferente, equiparado ou desequiparado”? 

(BULOS, 2007, p. 120).

Qual o real sentido da expressão estado equivalente, ao se dizer sobre tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais? São perguntas de resposta difícil! Suas respostas encontram-se 

em aberto devido à indeterminação deixada pelas terminologias.

Graças à indeterminação dos conceitos, caberá ao magistrado determinar a amplitude do que 

seja igual ou desigual à luz da sua margem de liberdade (discricionariedade) aceita jurisdicionalmente 

(BULOS, 2007, p. 120), e através de um método que ganha bastante espaço na doutrina constitucional 

a partir de meados do século XX com a doutrina alemã.  
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Que método seria esse? Cuida-se do princípio instrumental da proporcionalidade, ou meio 

de procedimento interpretativo para eficaz conclusão acerca da melhor compreensão sobre a nossa 

Constituição da República no trato de questões de difícil resolução, conforme explica o prof. Willis 

Guerra Filho:

O princípio construtivo e fundamental que procuramos encontra-se, portanto, implícito e 

pressuposto na reunião entre Estado de Direito e Democracia, e sua função hermenêutica é hierarquizar, 

em situações concretas de conflito, todos os demais princípios a serem aplicados, fornecendo, assim, 

a unidade e consistência desejados (2009, p. 156). 

O princípio da proporcionalidade possui três vertentes cumulativas que lhe são inerentes:  

1) adequação, 2) necessidade ou exigibilidade e 3) proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação, que é o primeiro passo, desdobra-se quando o meio optado é o adequado a atingir 

o fim desejado, tendo em vista a existência de diversos meios. Em seguida, constata-se a necessidade 

ou exigibilidade do meio quando este é o “menos gravoso” aos outros valores constitucionais que 

conflitam com o direito objeto de interpretação posto na norma. Finalmente, a medida observará a 

proporcionalidade em sentido estrito, quando ela se apresentar pelo meio mais vantajoso à implementação 

de importantes bens hierarquicamente superiores, sem muitas desvantagens aos outros bens, também 

constitucionais, que se contraponham aos primeiros (GUERRA FILHO, 2009, p. 156-159). É como 

se fosse, nesta última vertente, uma questão de Custo-Benefício.

Portanto, em relação ao devido processo legal formal e material, no juízo do mandado de 

injunção, apresenta-se o princípio da proporcionalidade como o instrumento ou guia viabilizador 

da efetividade jurisdicional quando da apreciação pelo Poder Judiciário da lesão, hoje já evidente, 

decorrente da presente omissão inconstitucional legislativa (art. 5º, XXXV, CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988).

4. conclusão

Ante o exposto, chega-se a algumas conclusões:

a) A Constituição Federal de 1988 é pautada em princípios/normas de direito fundamental de 

natureza aberta/abstrata regulamentáveis, os quais são fontes para a garantia afirmativa laboral dos 

portadores de transtornos mentais.

b) O mandado de injunção é considerado via adequada e efetivadora das normas constitucionais 

abertas não regulamentadas, bem como o remédio sanador das inconstitucionalidades omissivas no 

ordenamento jurídico (Lei 8.112/90 e Lei 8.213/91), das quais se retira claro empecilho à concretização 

material do acesso ou permanência dos portadores de transtornos mentais no mercado de trabalho.
c) O Poder Judiciário, igualmente detentor do poder-dever de efetivação dos direitos 

fundamentais, pode implementar diretamente as políticas públicas sociais em observância à Supremacia 
Constitucional, e pautado na proporcionalidade, fundamentando sua decisão na proteção ao mínimo 

existencial dos cidadãos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
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A desconstrução dA secA

THE DROUGHT DECONSTRUTION
José tanísio VieiRa BezeRRa1  

resumo:
Este artigo problematiza as diferentes experiências vividas e/ou narradas durante a seca de 1992/93. 
A seca é uma construção social percebida, aceita e/ou recusada pelos diversos setores da sociedade. 
Procura-se entender, portanto, as ações, as falas, as fronteiras e os instrumentos utilizados para garantir 
o direito à água durante a maior seca cearense do século XX.

pAlAvrAs-cHAve:
Seca. Século XX. Água. Direitos.

AbstrAct:
This article discusses the different experiences and/or narrated during the drought of 1992/93. The 
drought is a perceived social construction, accepted and/or rejected by different sectors of society. 
Seeking to understand, therefore, the actions, the lines, the borders and the tools used to ensure the 
right to water during the worst drought faced by Ceará in the twentieth century. 

KeYWords:

Drought. 20th Century. Water. Rights.

1. nArrAtivAs sobre A secA: do positivismo à HistóriA sociAl

Desde o início do século XX foi produzida uma vasta literatura sobre a seca. Dos combates 

entre os campos técnicos e acadêmicos para se saber qual teria a “legitimidade” para conceituá-la, 

sobressaíram duas linhas bem definidas: a que conecta a definição de região à de seca e a que a trata 

como uma invenção discursiva ou uma construção social.

O marco consensual da primeira linha narrativa produzida ao longo da primeira metade do 

século XX, por profissionais de diversas áreas2 e historiadores profissionais, foi a ideia de que só a 

partir de 1877 a seca passou a ser um “problema nacional” que exigiu que o Império convocasse uma 

“comissão de notáveis” para “estudar” e propor “soluções definitivas” para o semiárido.3 A partir de 

então, as mazelas da seca tornam-se o tema central das falas das elites nortistas, garantindo-lhes a 

1 José Tanísio Vieira Bezerra. Graduado em história/UFC. Mestre em História Social/PUC-SP. Professor da Faculdade 
Farias Brito. Pesquisador das áreas de história contemporânea, ciências sociais e políticas.

2 Ao longo das duas últimas décadas do século XIX e metade do século XX, médicos, engenheiros, advogados e 
diversos outros bacharéis produziram uma vasta literatura sobre a problemática regional. Buscaram vários caminhos 
para explicar as “causas e consequências” da posição de inferioridade que o Norte, e depois o Nordeste, encontrava-se 
em relação à região Sul.

3 Além da peculiar importação de camelos e dromedários para o Ceará, as propostas de resolução para a seca, passaram 
pelo envio, pelo poder imperial, em 1878, de uma comissão científica. Essa comissão concluiu que a solução definitiva 
da seca na região seria a construção de um canal que transpusesse água do rio São Francisco para o Jaguaribe. Vale 
ressaltar que essa proposta não foi efetivada, à época (NEVES, 1998; VILA, 2000). Parte dessa tarefa foi retomada, 
em 1993, pelo governador Ciro Gomes, quando da transposição do rio Jaguaribe para a Região Metropolitana de 
Fortaleza. E somente em 2007, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo federal destinou 
recursos para continuação do projeto.
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manutenção de espaço político, em meio à decadência econômica. É o momento no qual se inicia a 

sistematização de “um conjunto de imagens e enunciados que transformarão o discurso da seca numa 

das armas mais poderosas a serviço destas elites decadentes” (ALBUQUERQUE Jr., 2008, p. 240). 

Na esteira dessa mudança de perspectiva, a “solução hidráulica”4  deixa de ser o referencial exclusivo 

para o pedido de recursos junto ao governo central e passa a ser associada a temas como demografia, 

força de trabalho, migração e a “superação” do “baixo nível cultural” das comunidades rurais. 

Inspirado nas teorias eugenistas5, dominantes na época, os trabalhos do farmacêutico cearense 

Rodolfo Teófilo são bons exemplos de como a “ignorância do povo”, somada às “causas naturais”, 

agravaram as mazelas da maior seca que o Ceará enfrentou, ao longo do século XIX. Segundo ele, os 

subúrbios de Fortaleza6 foram transformados em espaço de moradia de uma “ralé”7 que se espremia 

entre “choupanas” e “choças”, que davam “entrada franca ao sol, a chuva ao vento e aos olhares dos 

transeuntes, [poluindo o ar] com um cheiro fartum que [lembrava] uma mistura de sêbo, suor de negro 

e sarro de cachimbo” (TEÓFILO, 1997, pp. 108/109).

Em 1953, quase meio século depois da publicação de Varíola e vacinação no Ceará, uma das 

obras de referência do pensamento de Rodolfo Teófilo, veio à público História das secas – século XX, 

de autoria do engenheiro Thomaz Pompeu Sobrinho, mais uma narrativa que defendia que as secas 

não eram derivações exclusivas dos fenômenos naturais. A seca é, portanto, 

(...) entrelaçamento de uma face física e outra humana (...) produzindo efeitos de ordem 
social, cuja morfologia é função de algumas variáveis; destas, as mais importantes são 
a densidade demográfica da região assolada e o nível cultural das populações atingidas. 
(...) Num meio atrasado, a ruína pode ser completa e arrastar o despovoamento ou uma 
grande redução demográfica (SOBRINHO, 1953, p. 19).

4 A “solução hidráulica” foi o conjunto de propostas que atrelavam as ações de combate à seca à construção de açudes, 
poços, canais e/ou projetos de irrigação.

5 Derivadas da frenologia, que reivindica ser capaz de determinar o caráter, características da personalidade, e o grau 
de criminalidade pela forma da cabeça, uma teoria desenvolvida pelo médico alemão Franz Joseph Gall por volta 
de 1800. Com a publicação de “O homem criminoso”, em 1876, do médico italiano Cesare Lombroso, apresentado 
como um “inventário sistemático das taras e malformações da organização física do criminoso nato”, a frenologia  
tornou-se o marco para o surgimento da antropologia criminal. Em 1883, o médico inglês Francis Galton, amplia 
seu raio de ação e a eugenia passa a classificar os “bem nascidos” e identificar os “defeitos” e as “qualidades” físicas 
e intelectuais que “melhoravam” ou “empobreciam” as características raciais das futuras gerações. No Brasil, o 
principal expoente das teorias eugenistas e da criminologia foi o médico Raimundo Nina Rodrigues, professor da 
Faculdade de Medicina da Bahia, a quem Rodolfo Teófilo dedicou o livro “Varíola e vacinação no Ceará”, como 
um “testemunho” da “admiração” pelo “seu bello talento e grande cultivo intelectual”. Os ensinamentos de Nina 
Rodrigues foram disseminados posteriormente pelos médicos e psiquiatras ligados à Liga Brasileira de Higiene 
Mental, fundada em 1923, no Rio de Janeiro. Sobre o assunto, ver: BRESCIANI (1992); CORBIN (1987), COSTA 
(2004, 2007); DARMON (1991); FOUCAULT (1987, 2005); GRANDO (1996); ORTIZ (1985); PERROT (1988); 
RAGO (1985); SANT’ANNA (1996); SCHWARCZ (1993).

6 Somente a partir da aprovação da “Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza e Subúrbios”, elaborada pelo Engenheiro 
da Província e do Município Adolfo Herbster, e aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza, em 1875, que se 
pôde vislumbrar, de forma mais concreta, um projeto oficial de intervenção urbana para Fortaleza, tendo como 
principal ação a delimitação das fronteiras entre o núcleo urbano central e as áreas suburbanas (CASTRO, 1982; 
1994; BEZERRA, 2000).

7 Para Teófilo, a “ralé de Fortaleza” era composta pelos retirantes desprovidos de quaisquer recursos financeiros, 
pobres e mendigos nativos, além de todos aqueles que não se enquadravam nos padrões morais da época, tais como, 
prostitutas, marginais, órfãos e loucos (TEÓFILO, 1997).
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A longevidade dessas perspectivas fez-se sentida, ainda no final do século XX, a partir da 

publicação do livro Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX, em 

que o historiador Marco Antonio Villa, além de não abandonar a ideia de que a seca é “também” um 

fenômeno natural, reforça a tese de que ela aprofundou “o fosso que separava a região [Nordeste] das 

áreas mais desenvolvidas do país”, determinando, assim, “as relações desiguais entre o Sul e o Norte 

do Brasil” (VILA, 2000, p. 250).

Apesar de o trabalho de Villa atestar a permanência de narrativas que creem que a seca é uma 

realidade climática que se agrava com as condições sociais, econômicas e culturais, são publicados, neste 

mesmo período, trabalhos que confrontam essa tese. Os historiadores Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior e Frederico de Castro Neves defendem a hipótese de que o “marco de 1877 não era explicação, 

mas sim, devia ser explicado” (ALBUQUERQUE Jr., 2008).

No final dos anos 1990, o historiador pernambucano Durval Muniz de Albuquerque Júnior 

publicou “A invenção do Nordeste e outras artes”, com a intenção de “destruir o Nordeste”, pelo menos 

aquele que foi “inventado para ser este espaço de barragem da mudança, da modernidade”. Para tanto, 

propôs “dar lugar a novas espacialidades de poder e saber”, livres dos “estigmas e estereótipos”8   que 

até hoje perseguem a tradição e o inconsciente de milhões de homens e mulheres. 

Sua abordagem arqueológica e genealógica, inspirada nos trabalhos do filósofo francês Michel 

Foucault, também inova ao afirmar que a “nordestinidade” subjetivada por milhões de habitantes – e 

que tanto os orgulha e dá sentido aos seus valores sociais, morais e éticos – é fruto 

(...) das práticas discursivas e não discursivas que os integram na cultura e na instituição 
do social e que, portanto, em muitos momentos, devem ser elas mesmas explicadas mais 
do que ser fonte de toda interpretação verdadeira” (RAGO (in:) ALBUQUERQUE Jr., 
1999, p. 15). 

Para “despedaçar” a região e a seca enquanto verdades incontestáveis e compreender a 

força desses sistemas de verdades no Ceará, Frederico de Castro Neves tomou como referência  

teórico-metodológica as análises do historiador inglês E.P. Thompson acerca da “economia moral da 

multidão inglesa do século XVIII”.

Para estudar as ações das multidões nos períodos das secas ocorridas entre as últimas décadas 

do século XIX e primeira metade do século XX, Neves propõe superar as duas principais matrizes da 

“visão espasmódica”9   presentes em boa parte da produção historiográfica brasileira, especialmente 

8 Para Albuquerque Jr., “O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala arrogante, uma 
linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e autossuficiente que se arroga o direito de 
dizer o que é o outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e indiscriminada 
do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em nome de semelhanças 
superficiais do grupo” (ALBUQUERQUE Jr., 1999, p. 20).

9 Inspirado nos trabalhos de E.P. Thompson, Neves sugere que a “visão espasmódica” reduz as ações das multidões 
como práticas de pessoas “atrasadas”, “primitivas”, “pré-políticas”, “instintivas” e “biológicas”, condicionadas 
exclusivamente “aos estímulos da fome e aos instintos de sobrevivência” (NEVES, 1998).
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a pertencente ao grupo que tinha a “grande seca de 1877” como referência.10 

Neves parte das falas de técnicos do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) 

para entrever “táticas”, “conhecer os códigos”, da negociação entre o governo e os retirantes. A sua tese 

é de que as multidões não foram agentes históricos passivos ou simplesmente vítimas “esqueléticas e 

maltrapilhas” à espera dos favores de particulares ou dos poderes instituídos. Elas desenvolveram, sim, 

ações “deliberadas”, que exigiram que as autoridades negociassem para atender diversas reivindicações 

que extrapolavam os limites da sobrevivência.

Não tomaremos, portanto, neste artigo, a seca como uma verdade pré-concebida, mas como 

uma “invenção narrativa”, fruto da “relação de poderes e saberes” e estabelecida mediante ações de 

atores sociais conscientes de suas estratégias.

2. A secA, Antes dA secA

Tasso Ribeiro Jereissati11, em seu primeiro mandato (1987/1991), pôs em pratica ações que, 

segundo ele, modernizariam o Ceará. Esse conjunto de medidas pautou os campos jornalístico – de 

forma direta nos cadernos de política, economia e cotidiano e indireta nos de entretenimento – e 

institucional, no início de 1993.

Na edição do dia 02 de janeiro do mesmo ano, o jornal O Povo “previa”, na 1ª página de seu 

caderno de variedades, que o “ano do imperador12” [seria] de “grandes conquistas para a humanidade”, 

[com] “indícios de consolidação de tudo que foi iniciado”.13 A edição de O Diário do Nordeste, mesmo 

reconhecendo que o “fraquíssimo inverno – uma quase seca” – de 1992 havia levado “à miséria milhares 

de cearenses”, concluiu o que “esse rosário negativo deveria ser esquecido”, [especialmente porque 

as chuvas trariam] “safra em abundância e também pasto para os rebanhos.”14 

No campo institucional, o governador Ciro Gomes (1992/1994) reforça seu compromisso de 

continuidade do “plano doutrinário” e “exemplo pedagógico” dos fundamentos político-administrativos 

postos em prática desde a gestão anterior: um “Estado ágil, enxuto, moderno, descomprometido com 

10 Segundo Neves, a primeira matriz se “refere à tradição de um pesado investimento da teoria marxista no domínio 
das interpretações sobre os movimentos sociais”; já a segunda, reforça a distinção hierárquica entre os movimentos 
sociais urbanos e rurais (NEVES, idem).

11 Tasso Ribeiro Jereissati, oriundo de família tradicional na economia e política cearense, fazia parte de um grupo de 
“jovens empresários” ligados ao Centro Industrial Cearense (CIC), entidade subordinada à Federação das Indústrias 
do Ceará (FIEC). Em 1978, o grupo conseguiu sua autonomia em relação à FIEC e transformou o CIC num centro 
de debate e divulgação de suas ideias. Em 1981, Tasso Jereissati tomou posse na presidência da entidade e, em 1986, 
foi eleito governador do Estado do Ceará (BRUNO, FARIAS, 2002; PARENTE, ARRUDA, 2002).

12 O “ano do imperador” é uma alusão a uma das mais importantes simbologias do horóscopo chinês, na qual a tradição 
popular acreditava que a história da China estava relacionada com os céus e que o imperador era uma espécie de 
“filho dos céus”, conhecedor das mudanças das estações e capaz de prever e interpretar todos os sinais celestes. Dessa 
forma, definir um ano como sendo do “imperador” significava que seria um período sem “surpresas” climáticas, tais 
como grandes secas ou enchentes devastadoras, um ano, portanto, de fartura.

13 Fortaleza: O Povo, 02 de janeiro de 1993, p. 1B.

14 Fortaleza: Diário do Nordeste, 02 de janeiro de 1993, p. 2A.
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o corporativismo e com as castas oligárquicas.”15 

Em sua “Mensagem à Assembleia Legislativa”, em 1993, expressa seu “regozijo com as 

conquistas obtidas [no seu governo] nos diversos domínios da administração estatal.”16 

Esse otimismo foi reforçado meses depois, em âmbito nacional, pela revista Veja, numa matéria 

intitulada “Exemplo que vem do Ceará”. Na ocasião, a publicação enfatizou dados que equipavam 

a arrecadação de impostos, o PIB e a renda per capita cearense aos da Espanha, um dos países mais 

bem avaliados pela comunidade econômica mundial, à época. Dessa forma, ao comparar o Ceará à 

Espanha, a revista apresenta o Estado como “exemplo”17 para o Brasil, tentando “desnaturalizar” sua 

condição de uma região presa secularmente a uma paisagem rural desalentadora e povoada de miséria 

e morte. A reportagem corrobora, assim, com a imagem de um Ceará “moderno”, obra da “vontade 

política de Tasso Jereissati” e do “continuísmo” de Ciro Gomes: aberto a investimentos estrangeiros, 

presença cada vez maior de turistas e o intercâmbio com instituições internacionais.18

3. fAlAs em movimento

Nem todos os setores da sociedade cearense concordavam com os dados expostos pelo 

governador, nem com as adjetivações da revista Veja.

No campo acadêmico, a obra A Era Jereissati: modernidade e mito, coordenada pelos sociólogos 

Josênio Parente e José Maria Arruda (2002), traz informações importantes para os pesquisadores que 

pretendem analisar os dados dos governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes, para além das informações 

divulgadas pelos veículos de imprensa locais e nacionais. 

As reflexões dos professores Jawdat Abu-El-Haj e Írlys Alencar Barreira, presentes no livro, 

também apresentam perspectivas menos otimistas. Enquanto Abu-El-Haj alerta que “as mudanças 

políticas no Ceará recuperaram a disciplina interna do setor público, mas fracassaram no projeto final 

de construir instituições públicas autônomas e inseridas socialmente. [Permanecendo] o voluntarismo 

político, apesar da mudança no perfil das elites dirigentes” (ABU-EL-HAJ, 2002, p. 104). Por sua vez, 

Barreira afirma que a estratégia majoritária de

(...) executar obras de impacto e mobilizar a economia, ações que representavam o 
espaço do fazer em oposição ao que era considerado simples elaboração discursiva 
de uma crítica sem propostas concretas, que sintonizava ambos os governantes com o 
neoliberalismo nacional, não os isentaram de enfrentar questões tipicamente regionais, 
tais como o analfabetismo, a pobreza e a seca (BARREIRA, 2002, p. 73).

15 Fortaleza: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Departamento de Revisão e Anais, 1992.

16 Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Departamento de Revisão e Anais, 1993.

17 São Paulo: Veja, ano 26, nº 48, 1º de dezembro de 1993, p. 93.

18 Na Mensagem à Assembleia Legislativa, o governador Ciro Gomes cita no item “Planejamento” um convênio firmado 
entre a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará (SEPLAG) e o MIT – Massachusetts Institute of Tecnology, 
que tinha como objetivo “consolidar o Sistema Estadual de Planejamento”. Fortaleza: Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará, Departamento de Revisão e Anais, 1993.
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Se observarmos os últimos tópicos citados pela professora Írlys Barreira, veremos que no início 

de 1993, o que era cobrado aos governadores Ciro Gomes e Tasso Jereissati, era justamente o fato de 

o Ceará ainda não ter superado problemas seculares, tais como “analfabetismo, a pobreza e a seca”, 

conforme prometera Jereissati em sua campanha e em seu “Plano de mudanças”. 19

A mesma linha de raciocínio seguia o Jornal do Sindiágua20 , em suas edições de dezembro de 

1992, março e abril de 1993, ao apresentar um balanço totalmente destoante dos números do governo 

cearense.

Em março de 1992, o jornal afirma que “o quadro caótico” por qual passava Fortaleza e Região 

Metropolitana, atestava “a omissão do Governo Estadual diante de informações precisas encaminhadas 

pelo Sindiágua ao ex-governador Tasso Jereissati e que poderiam fundamentar um trabalho de 

recuperação e ampliação do serviço de abastecimento” da região.21

 O artigo prossegue mostrando que “a população [vinha] sendo bombardeada com informações 

que distorciam a realidade [proveniente da] falácia anunciada na grande imprensa que a Cagece estava 

tomando precauções definitivas”.22

Para o Sindiágua, não havia mais como o governo do estado adiar a implementação de ações 

concretas para minorar as consequências da seca na capital cearense e sua região metropolitana, tanto 

que nas edições de março e abril de 1993 reafirma e amplia suas denúncias: apresenta primeiro um 

“histórico” que remete ao ano de 1981, quando previa que sem “investimentos adequados” o sistema 

de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza “entraria em colapso” ainda no início dos 

anos 1990.23

 (...) o preço da imprevidência será a construção de canais e adutoras que percorrerão 
150 quilômetros, desde o sertão central até Fortaleza, a um custo de CR$ 1,5 trilhão e 
uma perda de 30% da água. (...) Um valor exageradamente alto para um Estado pobre 
como o Ceará gastar em obras emergenciais e de utilização temporária, o que comprova 
total imprevidência dos dois últimos governos.24

Consoante aos visíveis indícios de que a estiagem se agravava, os técnicos da Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) puseram em prática, no dia 27 de março, um programa de 

racionamento de água, que teve como medida principal dividir a cidade em duas zonas, critérios 

topográficos que, segundo suas avaliações, melhorariam o gerenciamento da distribuição da água: a 

19 CEARÁ: “Plano de mudanças”. Fortaleza: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Departamento de Revisão 
e Anais, 1987.

20 Eram associados ao Sindiágua os empregados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece); Companhia 
de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh); Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae’s) e da Sociedade Anônima 
de Água e Esgoto do Crato (Saaec).   Segundo a entidade, o jornal destinava-se à “divulgação do Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará”.

21 Fortaleza: Jornal do Sindiágua, ano 09, nº 47, dezembro de 1992, p. 08.

22 Idem.

23 Fortaleza: Jornal do Sindiágua, ano 10, nº 49, março de 1993, p. 03.

24 Fortaleza: Jornal do Sindiágua, ano 10, nº 50, abril de 1993, p. 06.
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“zona baixa” constituía-se de bairros localizados em uma área que apresentava menor resistência à 

força da gravidade e, portanto, mais fácil de ser abastecida; a “zona alta” significava o oposto. 

De imediato os técnicos da companhia tiveram que se explicar às diversas associações 

de moradores de bairros e condomínios espalhados por toda a cidade25 e com a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza.

Essa divisão da cidade em “zonas”26 feria os Artigos 23 e 26 do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) de Fortaleza, promulgada em 16 de janeiro de 1992, por Juraci Vieira de Magalhães, 

então prefeito da cidade.27

Os jornais locais passaram a divulgar diariamente diversas imagens que reforçavam que a 

divisão estabelecida pela Cagece havia agravado a situação de penúria vivida pela população de ambas 

as zonas: de um lado, as imagens de chafarizes cercados por multidões munidas de “baldes e latas”28 

passaram a identificar o cotidiano dos bairros da zona “alta”; de outro, alguns moradores dos bairros 

da zona “baixa” utilizavam automóveis carregados de recipientes em busca de água em qualquer lugar 

da cidade. 

Em abril de 1993, as críticas às ações do governo, e particularmente às dos técnicos da Cagece, 

chegaram ao auge quando os holofotes nacionais voltaram-se novamente para o Ceará. Desta feita, a 

visita dos jornalistas da revista Veja à capital cearense não rendeu publicidade positiva nem ao Estado, 

nem ao governador Ciro Gomes.

Numa matéria que denunciava a “A indústria da miséria”, os jornalistas listaram os principais 

“problemas da seca” que, segundo eles, além de “envergonhar” o Brasil, ainda acometia de fome  

“32 milhões de pessoas”.29

O artigo da revista apresenta as frentes de trabalho como “uma reserva de mercado dos políticos 

que têm acesso aos cofres públicos e garantem o lugar a seus cabos eleitorais”. Os carros-pipa haviam 

“se [tornado] uma anedota nacional”, por transportarem “água invisível”. A matéria cita documentos 

que comprovariam a “existência de um esquema” de superfaturamento de obras e uso, por parte de 

empresários e deputados federais, de equipes do DNOCS para cavar poços e construir açudes “em 

propriedades particulares, a preços subsidiados”. A equipe de Veja finaliza a reportagem disparando 

ser “bisonho (...) às vésperas do século XXI (...) culpar a natureza ou a vontade divina pela miséria 

25 Francisco Elizaldo da Silva, diretor de relações públicas da Associação das Entidades Comunitárias do Pirambú 
(AECP) e Áureo Amaral, síndico do Condomínio Solar dos Evangelistas, localizado no Centro da cidade, afirmam 
que “o líquido [demorava] às vezes cinco dias pra chegar, mesmo durante o dia programado pela própria Cagece.” 
Fortaleza: Diário do Nordeste, 1º de julho de 1993, p. 16.

26 São três as “macrozonas” definidas no 1º parágrafo do Artigo: “Macrozona urbanizada; Macrozona adensável e 
Macrozona de transição”. Fortaleza: Câmara Municipal de Fortaleza, Departamento Legislativo, 1992.

27 Fortaleza: Câmara Municipal de Fortaleza, Departamento Legislativo, 1992.

28 Fortaleza: Diário do Nordeste, 02 de junho de 1993, 1º Caderno, p. 11.

29 São Paulo: Veja, ano 26, nº 16, 21 de abril de 1993, p. 27.
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que se espalha no nordeste durante as fases de seca.”30

4. motores e corpos, As duAs dimensões do direito à águA

Apesar de deixarem claras as intenções de isolar31 elites e classes médias do restante da sociedade, 

os administradores das grandes cidades brasileiras não foram capazes – especialmente a partir da 

segunda metade do século XIX – de evitar os “contatos” entre os distintos mundos que deveriam ser 

separados. Assim, a análise do processo de ocupação dos grandes centros urbanos brasileiros tem 

que levar em consideração as estratégias que os diversos grupos lançaram mão cotidianamente para 

imprimir suas marcas: a construção coletiva das “fronteiras simbólicas que [separaram], [aproximaram], 

[nivelaram], [hierarquizaram] ou, numa palavra, [ordenaram] as categorias e os grupos sociais em uma 

mútua relação” (ARANTES, 2000).

Nessa perspectiva, podemos afirmar que “as fronteiras” entre as zonas “alta” e “baixa” de 

Fortaleza serviram de “fenômeno estratificador de classe” (BAUMAN, 1999): sendo Fortaleza uma 

cidade plana, confirmaremos que essa nova divisão topográfica foi uma tentativa técnica de manutenção 

da ordem e legitimação da ausência da prestação dos serviços de abastecimento de água pelo poder 

público.

A intenção era fazer com que as populações severamente atingidas pelo racionamento de água 

acreditassem que a ausência do serviço decorria de uma “fatalidade topográfica” e não da escolha 

deliberada das autoridades.

A mídia local apresentava aspectos que podem ser entendidos como aparentemente contraditórios. 

De um lado, apontava que o “aumento do desperdício” de água estava ligado à manutenção de “hábitos 

como lavar carros ou calçadas”, o que pode ser caracterizado como descompromisso das classes 

médias e altas com o restante da cidade. De outro, matérias mostravam que o “desabastecimento [era] 

democrático e já [atingia] todos os bairros, pobres e ricos, da Capital”. O Diário do Nordeste constatava 

que “baldes e latas [haviam] se instalado de vez nas ruas da Aldeota.”32

O que aparecia frequentemente em jornais e matérias televisivas era a busca contínua de 

água. Os automóveis aparecem como um elemento decisivo para percorrer distâncias maiores na luta 

30 Idem.

31 Em Globalização: as consequências humanas, Zygmunt Bauman traça caminhos importantes para entender 
como as facilidades de mobilidade e as imposições à fixação foram transformadas em princípios estruturantes da 
distinção cultural, ao longo da segunda metade do século XX. Segundo ele, os espaços que formavam num novo 
equivalente urbano dos fossos e torreões que outrora guardavam os castelos medievais, foram se proliferando nas 
grandes metrópoles mundiais com a mesma velocidade que as comunicações e o sistema financeiro tornaram-se 
mundializados. Com a perspicácia de quem sempre esteve à frente dos processos de exclusão das massas, as elites 
escolheram o isolamento e resolveram “pagar por ele prodigamente e de boa vontade. O resto da população se via 
afastada e forçada a pagar o pesado preço cultural, psicológico e político do seu novo isolamento. Aqueles incapazes 
de fazer de sua vida separada uma questão de opção e de pagar os custos de sua segurança foram largados na ponta 
receptora do equivalente contemporâneo dos guetos do início dos tempos modernos” (BAUMAN, 1999, p. 29).

32 Fortaleza: Diário do Nordeste, 03 de junho de 1993, p. 16.
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pelo precioso líquido. A capacidade de se mover tornou-se bem precioso, uma marca de supremacia 

que alcançou um sentido objetivo e que, em muitos casos, representava a tranquilidade ou penúria.  

Os proprietários de automóveis pareciam os únicos sujeito sociais “autenticamente livres da 

determinação espacial”. (BAUMAN, idem)

Anulação das distâncias tem um duplo sentido: de mobilidade, pois consolidava, em Fortaleza, 

um dos principais pressupostos da globalização, na medida em que automóveis se moviam livremente 

para fora de sua zona, a qualquer momento; de independência institucional, pois sua liberdade de 

movimento reordenava a topografia da cidade elaborada pelos técnicos da Cagece.

Do outro lado da cidade, verificava-se outra realidade, pois não era apenas a falta de veículos 

automotivos que fixavam os moradores da zona “alta’ em suas comunidades. A maioria dos moradores 

dependia de seus próprios corpos para transportar a água até suas residências. A solução era buscá-la 

em chafarizes ou fontes localizadas nas proximidades. Além disso, suas limitações físicas e a pequena 

capacidade dos recipientes impunham jornadas desgastantes, que ocupavam todo o dia e parte da noite. 

No Prefeito José Walter,33 moradores abriram uma cacimba no meio de uma das principais 

avenidas do bairro. Contudo, essa solução restringia-se aos moradores que pagaram pelo serviço 
a “jovens sempre acompanhados de doses de pinga”.34 Se improvisações como essas resolviam 
temporariamente os problemas de consumo, elas também expunham os conflitos internos da própria 
comunidade. O poço era controlado por 16 pessoas que mantinham a posse das chaves que davam 
acesso à água.

Assim, quanto mais as elites e classes médias se moviam em busca de maior e melhor oferta 
de água potável, mais as classes baixas eram obrigadas a fixarem-se em seus territórios cada vez mais 
degradados.

5. A últimA fronteirA: A subdivisão dA subdivisão

A exemplo das grandes secas de 1877, 1915 e 1932,35 a defesa da ordem passou a ser tomada 
como uma questão de saúde pública: a proposta dos poderes públicos municipal e estadual era 
“evitar” que os “rurícolas” que “perambulavam” pela cidade contraíssem ou transmitissem doenças 
infectocontagiosas, como o cólera que, segundo o jornal Diário do Nordeste, “havia sido trazido do 
interior onde o surto foi detectado com alguma antecedência”.36

Para trazer à tona aos seus leitores o “verdadeiro cenário” do “caos que vivia o interior do 
Estado” – fome, falta de postos de trabalho nas frentes de serviço, falta de produtos no comércio e 
colapso no abastecimento de água – os articulistas do jornal uniram dados estatísticos e depoimentos 

dos agricultores participantes de saques: 

33 Bairro localizado na periferia/zona alta de Fortaleza. Fortaleza: Diário do Nordeste, idem.

34 Fortaleza: Diário do Nordeste, ibidem.

35 Sobre as secas citadas ver, BEZERRA (2000), RIOS (2003), NEVES (1998).

36 Fortaleza: Diário do Nordeste, 05 de julho de 1993, p. 02.
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Em Canindé já foram registrados esse ano cinco invasões de agricultores famintos, 
e um saque. O município tem 5.465 agricultores alistados na frente do governo. 
(...) Daqui para 1994 vai haver muito saque, roubo, quebra-quebra, abate de boi dos 
fazendeiros. Os preços para nós precisam ser congelados, porque nosso ganho está 
defasado e vem com muito atraso, não tem como uma pessoa viver com esse salário 
miserável, desabafa Francisco Chagas Bastos, quatro filhos.37

Assim, quando as autoridades estaduais e municipais ligadas ao setor de saúde foram chamadas 

para resolver os problemas, que só se multiplicavam em decorrência do êxodo rural compulsório, ditado 

pela estiagem, a estratégia estava definida: garantir a integridade dos interesses dos grupos dominantes 

e classes médias assustados com a aproximação dos pobres.

Essa “dura realidade” que a população fortalezense não teve como evitar, e foi obrigada a 

“conviver”, evidencia que a divisão da cidade em duas zonas, por si só, não foi suficiente para afastar 

os retirantes das áreas nobres da cidade (zona “baixa”). Assim, foi processada uma subdivisão dentro 

da subdivisão: um re-esquadrinhamento das zonas, ou seja, lugares onde os “rurículas” pudessem 

“perambular” livremente, sem afetar a mobilidade dos moradores “móveis”.

Mesmo nos limites entre as zonas “alta” e “baixa” da cidade havia a cobrança para que o governo 

tomasse “providências racionais”. Os “acampamentos de agricultores” não mais interditassem o tráfego 

de veículos das mais movimentadas avenidas de Fortaleza.

Um grupo de agricultores está acampado há alguns dias, em plena Avenida Bezerra 
de Menezes, em Fortaleza, tentando sensibilizar as autoridades estaduais para a 
sua situação de desespero em face da seca. Enfrenta a inclemência do tempo – de 
dia, forte sol, e de noite, muito frio – dormindo na calçada sem qualquer proteção, 
para apresentar reivindicações, uma das quais a distribuição de terras, inteiramente 
inoportura e fora depropósito considerando ser o problema em causa de outra natureza.  
É o irrefreável apelo ideológico manifestando-se fora de hora, para explorar a necessidade 
e a boa-fé das vítimas da cruel estiagem, cujos os efeitos ainda se farão sentir até o início 
do próximo ano, quando se espera o retorno das chuvas.
A atitude das autoridades estaduais no trato do assunto se mostra tanto impiedosa quanto 
confusa. Por um lado, está deixando essa gente sofrida ao relento e, por outro, penaliza 
a população da zona oeste da cidade, interditando o tráfego de veículos da movimentada 
avenida, por onde circulam ônibus, caminhões e automóveis com destino à Zona 
Norte e a Estados vizinhos, sem se falar nas regiões litorâneas cearenses, obrigando os 
motoristas a fazer um longo desvio. Surgem novos pontos negros no trânsito, pois eram 
ruas, anteriormente sem grande movimentação, estrangulando-se por absorver, hoje, o 
fluxo de carros de uma via importante no sistema viário da cidade.
Os acampados estão em frente à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, sem dúvida, 
a de maior espaço entre as suas congêneres. Essas pessoas poderiam ser deslocadas 
para as edificações existentes no interior do órgão, destinadas à exposição. A ocupação 
pacífica desses alojamentos, a par de permitir a manifestação, não pertubaria o trabalho 
administrativo da Secretaria e nem atrapalharia o tráfego intenso da avenida.
Mas, como o governo não adota essa providência racional, os retirantes entendem ser 
essa uma prática desumana para forçar o retorno deles aos seus lugares de origem.  
A espera indefinida será insuportável para as crianças, mulheres e idosos já abatidos 

37 Fortaleza: Diário do Nordeste, 12 de agosto de 1993, p. 02.
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pela fome e pelo cansaço. O primeiro passo para resolver o impasse parece ser, então, 
destinar um local apropriado para as negociações e isso não pode continuar um obstáculo 
pela disponibilidade visível da área.38

Para o jornal, além de interromper “o fluxo de carros de uma via importante no sistema viário 

da cidade”, os “acampados” e “sindicalistas” ao fazerem “reivindicações inteiramente inoportunas e 

fora de propósito”, relativas à “distribuição de terras”, abordarem num tema que o sistema político 

brasileiro, mesmo após a  redemocratização, ainda não havia aprofundado. Portanto, o protesto interferia 

diretamente na manutenção da ordem, o que exigiria, segundo o jornal, uma “providência racional” 

por parte das autoridades estaduais.

A proposta “racional” do jornal de “destinar um local apropriado para as negociações”, longe das 

vistas dos transeuntes era, a nosso ver, uma posição defendida pela maioria da população que também 

entendia os retirantes na manifestação como “obstáculos” que atrapalhavam o trânsito e “enfeiavam” a 

cidade.

Podemos concluir que no cerne da narrativa está presente o medo das elites e classes médias 

fortalezenses.  Se um movimento como esse se tornasse regra, as fronteiras que, desde o século XIX, 

serviram de barreira civilizatória, poderiam ser implodidas, facilitando o contato indesejado entre dois 

mundos distintos e ao mesmo complementares.

O que mais amedrontava os poderes constituídos era ver esse “espetáculo de pobreza” – roupas 

esfarrapadas, alguns poucos utensílios domésticos e muitos filhos – “perambular” à esmo pelas principais 

ruas, praças e avenidas, dificultando ainda mais o já sofrível cotidiano de uma cidade aterrorizada com 

a possibilidade de um colapso de abastecimento de água.
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o estAdo brAsileiro no sistemA interAmericAno de direitos 
HumAnos: estudo do cAso sétimo gAribAldi vs. brAsil.

THE BRAZILIAN STATE IN THE INTER-AMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS:  
CASE STUDY ABOUT THE SEVENTH GARIBALDI VS. BRAZIL.

anna ViRgínia PeReiRa Lemos de FReitas 1

Renata neRis Viana2 

resumo:
Um dos objetivos do Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e do Estado 
brasileiro é enfrentar as violações de direitos, protegendo e dando amparo às vítimas de atos ilícitos.  
O homicídio do senhor Sétimo Garibaldi, trabalhador rural, sofreu de um absurdo descaso por parte dos 
agentes públicos que lideraram as investigações policiais, causando então, as violações dos artigos 8.1, 
25 e 1.1 da Convenção Americana. O Estado, em uma de suas defesas, justificou que, mais de cinco anos 
de inquérito seria um prazo razoável. A Corte decidiu em favor das vítimas, familiares de Garibaldi, 
e condenou o Estado ao cumprimento das medidas de reparação. Assim, de acordo com a Resolução 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, chega-se à conclusão que, o Estado, atualmente, ainda 
está cumprindo com o dever de investigar o caso, identificando e punindo os responsáveis. 

pAlAvrAs-cHAve:
Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Caso Sétimo Garibaldi. Responsabilidade do 
Estado.
AbstrAct: 
One of the objectives of the Inter-American System for the Protection of Human Rights and the 
Brazilian state is facing rights violations, protecting and giving support to the victims of unlawful acts. 
The murder of Mr. Garibaldi, a rural worker, who suffered from an absurd neglect by public officials 
who led police investigations, causing then, violations of the Articles 8.1, 25 and 1.1 of the American 
Convention. The state, in one of his defenses, explained that, more than five years of investigation 
would be a reasonable time. The Court ruled in favor of the victims, Garibaldi’s family, and ordered 
the government to comply with the remedial measures. Thus, according to the Resolution of the  
Inter-American Court of Human Rights, it is concluded that the state is currently still complying with 
the duty to investigate the case, identifying and punishing those responsible.

KeYWords:
Inter-American Human Rights (ISHR). The Case of Sétimo Garibaldi. State Responsibility.

1. introdução

A violação dos direitos humanos é um fato presente na sociedade brasileira, acarretando assim 
a necessidade de uma proteção a esses direitos no próprio âmbito interno. Quando ocorre uma falta 
de proteção do Estado em relação ao direito violado, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
(SIDH) pode atuar para alcançar o objetivo que é a tutela desses direitos. A atuação da ordem 

1 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Farias Brito (FFB). Membro do grupo de estudos sobre o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos.

2 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Professora do Curso de Direito da 
Faculdade Farias Brito (FFB) da disciplina “Direitos Humanos”. Coordenadora do grupo de estudos sobre o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Coordenadora de Responsabilidade Social da FFB.
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internacional fortalece a promoção dos direitos no plano nacional, servindo de instrumento de apoio 
para as mudanças necessárias no Brasil em relação à proteção dos direitos. 

O SIDH tem como objetivo fundamental enfrentar os desafios do continente Americano por 
conta da sua elevada exclusão e desigualdade social. Tem como instrumentos de atuação, a Carta da 
OEA de 1948, a Declaração Americana de Direitos Humanos de 1948, a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos de 1969 (Pacto San José da Costa Rica), o Protocolo Adicional à Convenção em 
matéria dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador de 1988). Esses 
instrumentos agem, na prática, não somente através da Convenção Americana, mas também através 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos é facultativa, mas uma 
vez reconhecida formalmente a competência de tal organismo, como foi o caso do Brasil no dia 10 de 
dezembro de 1998, o Estado se obriga a cumprir suas decisões, sob pena de responsabilidade internacional.

O caso em comento se trata de um homicídio tendo como vítima um senhor de 52 anos cujo nome 
era Sétimo Garibaldi. Garibaldi fora assassinado por um grupo armado que praticou uma tentativa de 
despejo violenta em uma fazenda localizada no município de Querência do Norte, Estado do Paraná. 
A investigação do caso foi iniciada em 1998, mas as diligências necessárias para que o procedimento 
fosse exitoso não foram concluídas no prazo razoável. Esse fato gerou a carência de proteção aos 
direitos dos familiares da vítima, já que lhe foram negados tanto a participação nas investigações, 
quanto conhecimento dos atos pré-processuais, reparação dos danos, ou seja, ausência de proteção ao 
direito de acesso à justiça. 

O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre os fatos do caso Sétimo Garibaldi, apresentando 
suas violações, argumentos de defesa do Estado, e principalmente a análise do caso pela Corte 
Interamericana ao dar seu entendimento sobre as ações e omissões por parte dos agentes públicos no 
decorrer da investigação e as reparações dos direitos que foram violados.

2. recebimento dA petição pelA comissão interAmericAnA de direitos HumAnos

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é competente para receber petições originadas 
dos Estados membros da OEA (Organização dos Estados Americanos), de Estados que reconhecem a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) como também diretamente de indivíduos que 
sofrem com constantes violações de seus direitos, sendo assim, assume um caráter bifronte. No caso 
analisado, a petição que apresentou as violações supostamente cometidas pelo Estado foi proposta pelos 
representantes das vítimas. Além disso, é importante ressaltar o efetivo cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade da petição, tal como exigido pelo art. 463  da CADH, especialmente no que se refere 
ao número 2, ‘b’, ou seja, foi admitida por excessiva morosidade na fase investigativa. 

3 Artigo 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela 
Comissão, será necessário: a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo 
com os princípios de Direito Internacional geralmente reconhecidos; b) que seja apresentada dentro do prazo de seis 
meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e d) que, 
no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa 
ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 2. As disposições das alíneas “a” e “b” do 
inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido 
processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; b) não se houver permitido 
ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido 
de esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos.
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 A petição original foi recebida pela Comissão no dia 06 de maio de 2003, sendo registrada como 
Petição N° 321/2003. Em 05 de fevereiro de 2004, a Comissão informou ao Estado o presente caso, 
solicitando uma resposta à petição, para a qual lhe foi concedida o prazo de dois meses. Esse prazo 
não foi cumprido, tendo o Estado se omitido sobre a denúncia. No 127° Período Ordinário de Sessões, 
em 27 de março de 2007, a Comissão aprovou o Relatório de Admissibilidade e Mérito de N° 13/07, 
onde tinha como conteúdo o reconhecimento das violações de direitos humanos e recomendações 
direcionadas ao Estado brasileiro como:

a) A existência de uma violação do direito à vida, às garantias judiciais e à proteção judicial, 
consagrados, respectivamente, nos artigos 4, 8.1 e 25 da Convenção Americana. A Comissão determinou 
igualmente que também não foram cumpridas as obrigações impostas pela Convenção Americana em 
seu artigo 1.1, 2 e 28 da Convenção Americana.

b) Realizar uma investigação completa, imparcial e eficaz da situação; reparar plenamente os 
familiares de Sétimo Garibaldi, incluindo o aspecto tanto moral quanto material, pelas violações de 
direitos humanos; adotar e implementar as medidas necessárias para uma eficaz implementação da 
disposição constante do artigo 10 do Código Processual Penal Brasileiro; adotar e implementar as 
medidas necessárias para que sejam observados os direitos humanos nas políticas governamentais que 
tratam da ocupação de terras; adotar e implementar medidas adequadas dirigidas aos funcionários de 
justiça e da polícia, a fim de evitar a proliferação de grupos armados que façam despejos arbitrários 
e violentos.

O Relatório de Mérito foi notificado ao Estado em 24 de maio de 2007, concedendo-lhe um 
prazo de dois meses para informar sobre a implementação das recomendações. Meses depois, o Estado 
solicitou a primeira prorrogação do prazo. Dia 21 de agosto de 2007 a Comissão concedeu ao Estado 
uma prorrogação de três meses. No entanto, os prazos concedidos para que o Estado apresentasse 
informações transcorreram sem que a Comissão recebesse qualquer informação.  Ante a isso, foi 
decidido submeter o caso à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

3. conteXto Agrário

O espaço rural brasileiro é marcado por conflitos de terras, habitação, trabalho e alimentação, 
dentre outros. Na década de 90, esses conflitos se intensificaram passando a evidenciar números 
elevados de violência rural.

A concentração de terra é um dos grandes motivadores dessa violência, estatísticas de meados 
de 2007 revelam que aproximadamente 1% da população detém 46% de todas as terras e apenas 60 
milhões de hectares são utilizados para cultivos onde 400 milhões são titulados como propriedade 
privada. Ainda na mesma época elencam dados de que existem 4,8 milhões de famílias de trabalhadores 
rurais “sem-terra”.4

4 Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos – Organização dos Estados Americanos – Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos – 24 de Dezembro de 2007.
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O MST (Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra) surgiu no Sul por conta da extrema 

concentração de terra em grandes latifúndios, desencadeando a prática da apropriação de terras. 

Comparando dados da época de um universo de 70.175 registros de violência no Rio Grande do Sul, 

cerca de 9.428 (13%) foram classificados na categoria de “trabalhadores rurais”, englobando todas 

as posições de classe. Deste todo, em relação à “criminalidade urbana violenta” foram no caso de: 

homicídio (27,3%), roubo (5,4%), lesões corporais (8,4%), estupro (4,5%) e tráfico de drogas (2,6%). 

Ressalte-se, ainda, que 26,3% foram aprisionados por furtos, por estelionato 2,2%, e por porte de 

armas 0,7%.5

Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), de 1987 a 2005 foram assassinados 

1.910 trabalhadores rurais, sendo que poucos dos autores desses casos foram julgados e condenados, 

deixando clara a impunidade que vigora no Brasil em relação aos conflitos agrários. 

4. fAtos relAtivos Ao Homicídio do senHor sétimo gAribAldi

No mês de novembro de 1998, setenta famílias de trabalhadores rurais sem terra ocuparam a 

Fazenda São Francisco localizada no município de Querência do Norte, no Estado do Paraná, cujos 

proprietários eram membros da família Favoretto.

No dia 27 de novembro de 1998, um grupo armado, com aproximadamente 20 homens, chegou 

ao local do crime, em um caminhão e caminhonete, para então efetuar uma operação violenta de 

despejo. O senhor Sétimo Garibaldi era um dos trabalhadores que estavam no acampamento, tinha 52 

anos e era casado com Iracema Garibaldi, com quem teve seis filhos. A morte de Sétimo Garibaldi foi 

causada por um projétil calibre 12 que o atingiu na coxa esquerda, causando hemorragia que levou ao 

seu falecimento na madrugada do mesmo dia. 

O homicídio foi denunciado à Policia Militar do Estado do Paraná no mesmo dia às 6h da manhã. 

Já nos primeiros depoimentos das testemunhas, ficou claro que os trabalhadores tinham conhecimento 

de que os proprietários da Fazenda tinham intenção de desalojá-los da propriedade por meios próprios. 

Várias testemunhas oculares conseguiram identificar Morival Favoretto, um dos proprietários da 

fazenda São Francisco e Ailton Lobato, seu capataz.

Uma das primeiras negligências da investigação foi o fato de não constar no auto de levantamento 

do local do crime outras provas que não sejam duas cápsulas de projétil calibre 12 e vestígios de sangue. 

Outras negligências foram permitir que a arma que estava na posse de Ailton Lobato, apreendida pelos 

policiais, fosse disparada, com a autorização dos mesmos policiais militares, acabando com a eficiência 

da análise do Instituto de Criminalística e ter desaparecido a arma apreendida com as cápsulas de 

projéteis calibre 38 encontradas no local do crime. 

5 http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Violencia_Campo_Conflitos_Agrarios.pdf.
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Em 3 de dezembro de 1998, o Delegado de Polícia de Querência do Norte solicitou a prisão 

temporária do Senhor Morival Favoretto. O Ministério Público se pronunciou favoravelmente a 

respeito da prisão. Entretanto a juíza do caso, Elisabeth Khater, negou a solicitação por considerar que 

as testemunhas apresentaram declarações divergentes. 

Em 9 de março de 1999, Morival Favoretto prestou sua primeira declaração negando as 

acusações formuladas contra ele e alegando também que na data dos fatos estava em São Bernardo do 

Campo com seu irmão que o acompanhou em uma consulta médica com o Dr. Flair Carrilho. Durante a 

investigação, apresentou somente o recibo do pagamento da consulta como prova, porém, sem número 

de registro. Posteriormente, o próprio médico alegou que não poderia confirmar a presença de Morival 

Favoretto em seu consultório na data indicada. Sobre a caminhonete e o caminhão utilizados pelo grupo 

armado que os trabalhadores identificaram como sendo da família Favoretto, Morival afirmou que a 

caminhonete F1000 de cor negra tinha sido vendida antes dos fatos, e que o caminhão VW 7100 de 

cor branca não estava na região dos fatos quando estes ocorreram.

Vale destacar que o Ministério Público solicitou a realização de algumas diligências que 

não foram cumpridas por completo ao longo da investigação causando a morosidade processual 

e a impunidade por violações de direitos comentados mais adiante. São as diligências: Indiciar 

indiretamente o Senhor Morival Favoretto; fazer o reconhecimento dos veículos identificados pelos 

trabalhadores rurais; realizar perícias do projétil de arma de fogo encontrado no cadáver do Senhor 

Sétimo Garibaldi; colher declarações de empregados de Morival Favoretto e outros possíveis suspeitos; 

e, colher declarações de outras testemunhas que estavam presentes na Fazenda São Francisco em 27 

de novembro de 1998. 

5. fAtos posteriores Ao reconHecimento dA jurisdição obrigAtóriA dA corte 
interAmericAnA de direitos HumAnos

No dia 10 de dezembro de 1998, o Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Assim, de acordo com o artigo 62 da CADH, a Corte teria 

competência para conhecer qualquer caso relacionado com a interpretação e aplicação das disposições 

da Convenção a partir data acima indicada. Dessarte, a Corte IDH tem competência para julgar os 

fatos ocorridos a partir da negação do pedido de prisão temporária de Morival Favoretto, pela juíza 

Elizabeth Khater.

De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal brasileiro, o prazo para o término do 

inquérito policial (IPL) é de 30 dias, se o acusado estiver solto. Desde quando as diligências foram 

solicitadas pelo Ministério Público, o seu cumprimento foi sendo prorrogado por diversas vezes. Em 

20 de janeiro de 1999, em razão do vencimento do prazo legal para concluir o IPL, o delegado Almeida 

solicitou a primeira prorrogação do prazo para finalizar o procedimento. Uma segunda prorrogação foi 
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concedida no dia 11 de fevereiro de 2000, já que até então não tinha sido realizada qualquer diligência 

relevante. Durante quase seis anos o Inquérito Policial não foi concluído e nem todas as diligências 

foram cumpridas. Existiram mais de 60 prorrogações do prazo de 30 dias para o cumprimento das 

diligências e respectiva conclusão do IPL.

Em 18 de maio de 2004, decidindo sobre a solicitação de arquivamento do IPL proposta pelo 

promotor do presente caso, a juíza decidiu acolher o parecer do Ministério Público por “ausência 

absoluta de fundamentos”. Contra tal decisão, a esposa do falecido senhor Sétimo Garibaldi, Iracema 

Garibaldi, impetrou um Mandado de Segurança solicitando o desarquivamento do Inquérito. O Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, porém, denegou o recurso, por ausência de direito líquido e certo. 

Finalmente, no dia 20 de abril de 2009, a Promotora de Justiça, Vera de Freitas, solicitou o 

desarquivamento do Inquérito alegando o surgimento de novas provas. Solicitou, ainda, a realização 

de importantes diligências que não foram cumpridas ao longo da investigação, como por exemplo: 

receber declarações de novas testemunhas; localizar as armas, os projéteis e cartuchos apreendidos no 

Inquérito para a realização de perícias técnicas; verificar se foi identificada alguma milícia privada que 

atuou na época do homicídio e nos anos posteriores em conflitos armados com trabalhadores sem-terra.  

6. fundAmentos de direito

a) Violação dos artigos 8.1, 25 e 1.1 da Convenção Americana:

A CADH determina, nos artigos 8.1, 25 e 1.1, que:

Artigo 8.1: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
Artigo 25: Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos 
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela 
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam 
atuando no exercício de suas funções oficiais.
Artigo 1.1: Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

Em relação ao artigo 1.1, os Estados-partes na Convenção têm a obrigação de investigar e 

punir os responsáveis por violações de direitos humanos e indenizar as vítimas dessas violações ou 

seus familiares. A impunidade começa quando a investigação da violação não alcança seus objetivos, 

deixando de realizar diligências importantes e ações efetivas, como, perseguição, captura, julgamento 

e condenação dos responsáveis.
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A Corte Interamericana, com a competência contenciosa que tem, analisa em primeiro momento, 

a obrigação de meio pertencente ao Estado, onde em uma investigação o Estado deve utilizar todos os 

meios e técnicas necessárias para alcançar o resultado, ou seja, uma investigação diligente, exaustiva 

e imparcial.

Para comprovar ainda mais as violações destes três artigos, a Corte aponta que foi negado aos 

familiares o direito que lhes assiste de conhecer o que sucedeu e saber quem foram os responsáveis 

dos fatos. A Corte indicou que o artigo 8.1 depreende que as vítimas de violações de direitos, ou seus 

familiares, devem contar com amplas possibilidades de serem ouvidos e atuar nos respectivos processos. 

O direito a ser ouvido faz parte do direito de ampla defesa, de outro lado também significa acesso à 

jurisdição, o qual não pode estar sujeito a custos e dificuldades.

Em relação ao artigo 25, o Estado não proveu os recursos efetivos para garantir-lhes o acesso 

à justiça, à investigação, à sanção e à reparação integral. O recurso em seu sentido mais amplo deve 

transparecer um instrumento jurídico adequado à defesa de um direito. A Corte ainda tem deixado 

em evidência que para o cumprimento do direito de acesso à justiça deve ser assegurado em um 

tempo razoável que seja feito todo o necessário para conhecer a verdade do sucedido e que sejam 

sancionados os responsáveis. O Brasil alegou que a longa duração do Inquérito se deu por conta das 

férias regulamentares de alguns funcionários públicos, da realização de diligências em outras jurisdições 

e do acúmulo de procedimentos a cargo das autoridades estatais. 

O Tribunal concluiu que o lapso de mais de cinco anos que demorou o procedimento interno, 

apenas na fase de investigação dos fatos, ultrapassa, excessivamente, um prazo que possa ser considerado 

razoável para que o Estado realize as diligências investigativas.

b) A impossibilidade de alegar a violação dos artigos 2 e 28:

A CADH determina, nos artigos 2 e 28, que:

Artigo 2: Dever de adotar disposições de direito interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido 
por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se 
a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta 
Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para 
tornar efetivos tais direitos e liberdades.
Artigo 28: Cláusula federal
1. Quando se tratar de um Estado Parte constituído como Estado federal, o governo 
nacional do aludido Estado Parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, 
relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial.
2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das 
entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as 
medidas pertinente, em conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de que as 
autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis 
para o cumprimento desta Convenção. (...)
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A Comissão demonstrou, na demanda perante a Corte Interamericana, o descumprimento por 

parte do Brasil de seu dever de respeitar os direitos protegidos pelos artigos 8.1 e 25 da CADH. Por 

outro lado, o artigo 2 da Convenção Americana explicita o dever de não somente expedir e implementar 

medidas de caráter legislativo, mas também todas as medidas necessárias para assegurar o pleno e 

efetivo gozo dos direitos e liberdades garantidos pela Convenção Americana. O artigo 28 por sua 

vez cumpre manifestar que, independentemente da divisão interna de competências, o Brasil deveria 

adotar medidas adequadas para que o Senhor Sétimo Garibaldi não fosse morto por um grupo armado.

A Corte, ao analisar uma suposta ausência de políticas públicas que pudessem ter prevenido o 

homicídio do Senhor Sétimo Garibaldi, como também a proliferação de grupos armados, reafirmou o 

que já tinha determinado sobre a competência temporal do Tribunal, onde os fatos anteriores à aceitação 

da competência contenciosa por parte do Estado não poderão ser analisados por ela.

7. eXceções preliminAres

As exceções preliminares são defesas indiretas utilizadas pelo Estado para impedir ou retardar 

a analise do mérito (conflito) do caso. No presente caso, o Brasil alegou quatro exceções preliminares:

a) Incompetência ratione temporis da Corte para examinar supostas violações ocorridas antes 

do reconhecimento da competência pelo Estado:

O Estado indicou que, como o Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte em 10 de 

dezembro de 1998, a Corte não teria competência para declarar violações à Convenção no presente 

caso, já que o homicídio se deu no dia 27 de novembro de 1998.

A Comissão considerou que o argumento do Estado é incorreto em relação aos fatos e 

juridicamente improcedente, haja vista que a demanda é relacionada com o descumprimento da 

obrigação de investigar e sancionar o homicídio do senhor Garibaldi.

A Corte, ao analisar os fatos, afirma que, em relação ao homicídio do senhor Garibaldi, o 

Tribunal não tem competência para declarar responsabilidade Estatal, porém, a Corte é competente para 

analisar os fatos e possíveis omissões relacionadas com a investigação da morte do senhor Garibaldi 

que ocorreram posteriormente a 10 de dezembro de 1998.

b) Descumprimento pelos representantes dos prazos previstos no Regulamento da Corte para 

apresentar o escrito de petições e argumentos e seus anexos:

O Estado alegou o descumprimento, por parte dos representantes, dos prazos estabelecidos 

nos artigos 26.1 e 36.1 do Regulamento da Corte. Sustentou que, em 6 de fevereiro de 2008, a Corte 

notificou a demanda aos representantes, razão pela qual deveriam apresentar seu escrito de petições e 

argumentos no máximo em 6 de abril de 2008, ou seja, dois meses após a notificação. No entanto, a 

versão não original desse escrito, sem seus anexos, foi recebida no Tribunal em 11 de abril de 2008. 
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O Brasil aduziu que o Tribunal deve considerar precluso o direito dos representantes de apresentar 

seu escrito de petições e argumentos, bem como solicitou que todos os escritos dos representantes e 

seus anexos sejam retirados do expediente e desestimados em razão do descumprimento dos artigos 

26 e 38 do Regulamento.

Os representantes afirmaram que, computaram como data que inicia o prazo de dois meses, o 

dia 11 de fevereiro de 2008, que foi o dia que receberam o escrito original e seus anexos. Enviaram 

posteriormente o seu escrito de petições e argumentos no dia 11 de abril de 2008 e no dia 18 de abril de 

2008 remeteram a versão original de seu escrito e seus anexos via correio postal. O problema é que a 

empresa nacional de correios estava em um processo de regularização de suas atividades depois de um 

longo período de greve de seus servidores, o que causou o atraso do recebimento da correspondência pelo 

Tribunal, porém, o retardo “não tem qualquer relação com o empenho e diligência” dos representantes.

O Tribunal rejeitou essa exceção preliminar por não ser objeto de admissibilidade da demanda 

ou impedimento que a Corte conheça o caso. 

c) Impossibilidade de alegar violações não consideradas durante o procedimento perante a 

Comissão Interamericana:

O Estado indicou que a Comissão requereu em sua demanda que o Tribunal declarasse o 

descumprimento do artigo 28 alegando que não é possível incluir nesta fase uma violação não apreciada 

durante o procedimento perante a Comissão.

Os representantes alegaram que a Corte reconheceu que os fatos ocorridos posteriormente ao 

início da demanda podem ser apresentados ao Tribunal até antes de ser emitida a sentença. A Corte se 

pronunciou enfatizando que, de acordo com o artigo 62.36 , tem a competência para conhecer qualquer 

caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido desde 

que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, portanto, 

o Tribunal tem competência para analisar o descumprimento do artigo 28 da Convenção Americana 

independentemente de sua natureza jurídica. 

d) Falta de esgotamento dos recursos internos: 

O Estado afirmou que desde o homicídio de Sétimo Garibaldi até a data indicada, transcorreram 

aproximadamente quatro anos e cinco meses, lapso razoável para a tramitação do Inquérito Policial 

6 Artigo 62 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção 
ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito 
e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção.

 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para 
casos específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma 
a outros Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte.

 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação das disposições 
desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a 
referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção especial.
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tendo em consideração a complexidade das investigações, que incluíam, dentre outras, diligências em 

distintas cidades. 

Os representantes alegaram que, no momento da apresentação da denúncia perante a Comissão, o 

IPL já se prolongava por quatro anos apesar de que a legislação processual penal interna prevê que esse 

procedimento deve ser concluído em 30 dias, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, 

podendo ser ampliado por igual período. Apesar da necessidade de realizar diligências em diferentes 

cidades, transcorreram mais de quarenta meses de investigação policial sem avanços significativos, 

o que evidencia uma demora injustificada. A Corte, mais uma vez, desestimou a exceção preliminar 

do Estado. 

8.  repArAções dos dAnos

Segundo jurisprudência da Corte, é um princípio do Direito Internacional que toda violação 

de uma obrigação internacional que tenha causado um dano, irá gerar uma obrigação de reparar 

adequadamente esse dano. As reparações, de acordo com o artigo 63.17  da Convenção, são essenciais 

para garantir que se faça justiça no caso individual e elevar a decisão da Corte para além do âmbito 

da condenação moral.

As partes lesionadas foram as seguintes pessoas: Iracema Garibaldi, esposa de Sétimo Garibaldi 

e seus seis filhos, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Fernando Garibaldi, Itamar Garibaldi, Itacir 

Garibaldi e Alexandre Garibaldi, os quais a Corte considerou beneficiários das reparações.

Os representantes, diante das medidas de satisfação, reforçaram o objetivo de que o autor 

do ilícito reconheça o cometimento do ato violador do direito. Entre outras medidas, solicitaram à 

Corte uma publicação em mídia de circulação nacional da sentença condenatória, a fim de fazer um 

reconhecimento público da responsabilidade estatal pelo dano causado e pelas violações ocorridas. 

Por último, consideraram que o Estado está obrigado a prevenir a recorrência de violações aos direitos 

humanos, fazendo, assim, com que o Brasil adotasse e implementasse diversas medidas necessárias.

A Corte ordenou que o Estado publicasse no Diário Oficial, em outro diário de ampla circulação 

nacional, e em um jornal de ampla circulação no Estado do Paraná, capítulos, parte resolutiva da 

sentença, entre outras informações, como medidas de satisfação. Ainda determinou a realização de 

7  Artigo 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte 
determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se 
isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação 
desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.

 2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a 
Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se 
se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.
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atos de reconhecimento público de responsabilidade internacional como garantia de não repetição 

dos fatos. O Tribunal reiterou que o Estado está obrigado a combater essa situação de impunidade por 

todos os meios disponíveis, já que esta propicia a repetição das violações dos direitos dos familiares 

em conhecer a verdade dos fatos. Assim, a Corte dispôs que o Estado deve conduzir eficazmente e 

dentro de um prazo razoável o Inquérito Policial, identificando, julgando e sancionando os autores da 

morte do senhor Garibaldi. 

Em relação aos danos materiais, os representantes deixaram claro que as vítimas sofreram perdas 

econômicas que foram causadas pelos fatos. Esse dano foi irreparável, já que nunca poderão regressar 

às condições de vida que tinham antes do homicídio do senhor Garibaldi. O Estado, em relação aos 

danos emergentes, sustentou que as vítimas não realizaram gastos com o trâmite do processo no âmbito 

interno. O Estado acrescentou que nem a Comissão nem os representantes juntaram prova dos gastos 

supostamente realizados na tramitação do processo nas instâncias internas, nem dos alegados danos 

sofridos pelas vítimas. Sobre os lucros cessantes, o Estado afirmou que o arquivamento do inquérito 

não poderia fazer diminuir os ingressos econômicos das supostas vítimas. A Corte reforçou que não 

poderia ordenar medidas que se dirijam a reparar os prejuízos relacionados com o falecimento do 

senhor Garibaldi, pois as medidas de reparação somente devem ter relação com as falhas e omissões 

no Inquérito Policial.  O Tribunal fixou o montante de US$ 1.000,00 (um mil dólares dos Estados 

Unidos da América) em favor das vítimas pelos gastos de transporte e de gestões.

Quanto ao dano imaterial, a Comissão afirmou que as vítimas padeceram sofrimento psicológico, 

angústia, incerteza e alteração de vida em virtude da negação de justiça pelo homicídio do senhor 

Sétimo Garibaldi. Os representantes solicitaram uma quantia de US$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 

dólares dos Estados Unidos da América). O Estado brasileiro afirmou que a própria sentença da Corte 

seria uma satisfação moral, não sendo preciso uma compensação monetária. O Tribunal ordenou que 

o Brasil pagasse a quantia de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) 

a favor de Iracema Garibaldi e US$ 20.000,00 (vinte mil dólares dos Estados Unidos da América) a 

favor de cada um dos seis filhos.

Finalmente, sobre as custas e gastos, os representantes solicitaram à Corte que ordenasse ao 

Estado o pagamento das custas da tramitação interna e internacional do caso, incluindo gastos de 

comunicação telefônica, correio, transporte, entre outros. O Estado alegou que nenhum dos processos 

no âmbito interno gerou gastos às vítimas, pois tanto no âmbito penal como no civil eram beneficiárias 

de justiça gratuita e o Inquérito foi movido por impulso estatal. A Corte decidiu que, por conta da 

falta de comprovantes desses gastos efetuados pelas vítimas, o Estado devesse pagar a quantia de  

US$ 8.000,00 (oito mil dólares dos Estados Unidos da América) a título de custas e gastos.
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9.  resolução dA corte interAmericAnA de direitos HumAnos

Foi aberto um procedimento pelo Tribunal para supervisionar o cumprimento de alguns pontos 

por parte do Estado:

a) conduzir eficazmente e dentro de um prazo razoável o Inquérito e qualquer processo que 

chegar a abrir, como consequência deste, para identificar, julgar e, eventualmente, sancionar os autores 

da morte do senhor Garibaldi. Da mesma maneira, o Estado deve investigar e, se for o caso, sancionar 

as eventuais faltas funcionais nas quais poderiam ter incorrido os funcionários públicos a cargo do 

Inquérito, nos termos estabelecidos na Sentença (ponto resolutivo sétimo da Sentença);

b) pagar a Iracema Garibaldi, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Fernando Garibaldi, 

Itamar Garibaldi, Itacir Garibaldi e Alexandre Garibaldi, os montantes fixados nos parágrafos 187 e 

193 da Sentença a título de dano material e imaterial [...] conforme as modalidades especificadas nos 

parágrafos 200 a 203 da Decisão (ponto resolutivo oitavo da Sentença); e

c) pagar a Iracema Garibaldi o montante fixado no parágrafo 199 da Sentença por restituição 

de custas e gastos […] conforme as modalidades especificadas nos parágrafos 200 a 203 da Decisão 

(ponto resolutivo nono da Sentença).

O artigo 68.18  da Convenção é claro ao estipular que os Estados-partes se comprometem a 

cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes. Então, o Brasil tem a obrigação de 

identificar, julgar e sancionar os autores da morte do senhor Sétimo Garibaldi. Os representantes 

manifestaram que a demora na investigação da morte do senhor Garibaldi prossegue de maneira 

injustificada, onde uma investigação policial que já leva mais de 12 anos tem diligências que ainda 

nem foram cumpridas. 

Ao contrário do que a Comissão afirma, o Estado apresentou relatórios à Corte de avanços na 

investigação9:

a) em setembro de 2010 faleceu um dos investigados; b) em 30 de junho de 2011 o Ministério 

Público denunciou o senhor Morival Favoreto; c) a Procuradoria Geral do Estado de Paraná ordenou 

urgência na prática de determinadas diligências, com o fim de dar maior agilidade ao processo, e  

d) foi marcada uma audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2011.

A Corte observou que os representantes reconheceram a impossibilidade de responsabilizar os 

agentes que atuaram no Inquérito Policial, visto que as infrações estariam prescritas, mas solicitaram 

que a Corte reconhecesse a responsabilidade destes agentes. A partir disso, a Corte considerou que o 

Estado realizou investigações administrativas em relação com o ordenado na Sentença. Em relação à 

investigação penal, o Tribunal lembrou que está pendente há mais de 12 anos o dever de identificar e 

8 Artigo 68 - 1. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que 
forem partes.

9 Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 20 de Fevereiro de 2012 – Caso Garibaldi vs Brasil – 
Supervisão de Cumprimento de Sentença.



DIÁLOGO JURÍDICO

51O ESTADO BRASILEIRO NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: 
ESTUDO DO CASO SÉTIMO GARIBALDI VS. BRASIL.

sancionar os responsáveis pelo homicídio, e que o Estado deverá apresentar um relatório indicando as 

medidas adotadas para cumprir essa medida de reparação que ainda está pendente de cumprimento. 

Sobre a obrigação de indenizar os danos e restituir custas e gastos, o Estado informou que 

a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República realizou o pagamento do montante.  

O Tribunal concluiu que o Brasil deu cumprimento a estas obrigações de reparação. 

10. dificuldAde em implementAr As decisões dA corte interAmericAnA de direitos 

HumAnos no brAsil

Aceitar a jurisdição da Corte é ato facultativo. A partir do momento que o Brasil aceitou a 

competência contenciosa da Corte, porém, as decisões produzidas por esse órgão internacional se tornam 

obrigatórias e têm os mesmos efeitos jurídicos de uma sentença proferida pelo Judiciário nacional. 

A dificuldade maior em implementar as decisões da Corte é a falta de cumprimento pelos 

agentes públicos que não investigam os fatos adequadamente e não punem os responsáveis. Por mais 

que o Brasil reconheça a competência obrigatória da Corte e que ratifique a Convenção Americana, a 

verdadeira aceitação da sentença, na prática, não é levada a sério. Existe um verdadeiro desconhecimento 

da jurisprudência interamericana de direitos humanos, e, indo mais além, da própria Convenção 

Americana, não só pelos agentes públicos, mas também pela sociedade como um todo, que não sabe 

da obrigatoriedade destes instrumentos internacionais.

11. conclusão

O Estado brasileiro pecou em não realizar o dever de investigar da forma mais exaustiva, 

imparcial e efetiva possível, gerando, então, a análise dos fatos pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos  a partir da data em que o Brasil reconheceu a competência obrigatória do Tribunal, que 

ratificou as violações de garantia e proteção judicial, decidindo favoravelmente em relação aos familiares 

do senhor Sétimo Garibaldi.

O Brasil, apesar de se defender utilizando em suas exceções preliminares argumentos como, 

ausência de competência temporal e descumprimento pelos representantes de prazos previstos no 

regulamento da Corte, foi meticulosamente analisado em suas ações pela Corte Interamericana sendo 

sentenciado à reparação de danos morais, materiais, e a pagar custas e gastos do processo aos familiares 

do Senhor Sétimo Garibaldi, além de medidas de satisfação e garantias de não repetição da violação. 

O Estado se responsabilizou por conduzir, eficazmente e dentro do prazo, o Inquérito Policial e 

qualquer processo que chegar a abrir em consequência deste e a pagar a Iracema Garibaldi e seus seis 

filhos as devidas indenizações.  Atualmente, de acordo com a Resolução da Corte Interamericana, o 

Brasil deu cumprimento total às obrigações de pagar indenizações por dano moral, imaterial e restituir 
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as custas e gastos. O ponto que se encontra pendente é conduzir eficazmente o Inquérito, identificando, 

julgando e sancionando os autores da morte do Senhor Garibaldi. A Resolução declarou cumpridas as 

medidas de reparação, encerrando o processo de supervisão em relação aos funcionários públicos a 

cargo do IPL, e solicitando ao Estado um relatório no qual indique as medidas adotadas para cumprir 

a medida que se encontra pendente.

Por outro lado, em meio a tantas propostas para solucionar a dificuldade em implementar 

as decisões da Corte, o verdadeiro remédio para a ignorância é alimentar a cultura brasileira de 

conhecimento internacional, levar à mostra direitos que nos pertencem, mas que fogem da vista do 

cidadão. O brasileiro tem que desenvolver o hábito de ler a Convenção Americana, assim como sabe 

que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Lei Suprema, e que nem a ela dedica 

tanto esforço para saber o seu próprio conteúdo. As jurisprudências e os tratados internacionais de 

direitos humanos precisam ser consagrados constitucionalmente, incorporando normas expressas 

à Constituição Federal, impondo, assim, a todo e qualquer agente público e político a observância 

dos tratados e da jurisprudência internacional, facilitando a compreensão e a incorporação desses 

dispositivos internacionais na sociedade e no Estado.
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conceito de consumidor vulnerável: breve compArAção entre o 
direito do consumidor europeu e brAsileiro 

CONCEPT OF VULNERABLE CONSUMER: BRIEF COMPARARISON BETWEEN  
EUROPEAN AND BRAZILIAN CONSUMER LAW

aLdo CesaR FiLgueiRas gaudenCio1 

resumo:
Este estudo busca analisar comparativamente a vulnerabilidade no universo de defesa e proteção do 
consumidor, e ideia de consumidor vulnerável (ou consumidor hipervulnerável), tratada pelas diretivas 
da União Europeia, e da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor Brasileiro), procurando 
apontar semelhanças e diferenças presentes nos dois ordenamentos jurídicos, sem esquecer, como 
aspecto de ponderação, os aspectos sociais de ambas as comunidades de consumo, mas que não poderão 
ser sopesados nesta ocasião. A ideia desta pesquisa partiu da necessidade de observar a evolução do 
paradigma conceitual proposto ao conceito de consumidor vulnerável em ambos os ordenamentos 
jurídicos, União Europeia e Brasil.

pAlAvrAs-cHAves:
Vulnerabilidade. Consumidor. Conceito.

AbstrAct:
This study aims to analyze comparatively the vulnerability in the universe of the defense and protection 
of the consumers, and the idea of vulnerable consumer (or hypervulnerable consumer), treated by the 
European Union guidelines and by the Act 8078/90 (Brazilian Consumer Defense Code), seeking to 
point out the similarities and the differences in both legal orders, without forgetting, as a weighing 
matter, the social features of both consumering communities, that cannot be evaluated in this occasion. 
The idea of this research has come from the need to observe the evolution of the conceptual framework 
proposed to the concept of vulnerable consumer in both legal orders, European Union and Brazil. 

KeYWords:
Vulnerability. Consumer. Concept.

1. introdução

Dentro do mercado de consumo, a visão dos agentes situados nos extremos da cadeia de 

produção é antagônica. De um lado o produtor, o fabricante, o prestador de serviço que põe o produto 

ou o serviço no mercado, visando o lucro, independente de qual finalidade dê a este. O fornecedor 

idealiza, planeja e elabora a constituição do bem de consumo, sendo, portanto, notário conhecer da 

técnica aplicada para a constituição daquele. Além disso, o investimento de capital para realizar toda 

fase de produção, até dispor o bem de consumo no mercado, demonstra o quanto este agente econômico 

é potencialmente um detentor de capital.

De outro lado o consumidor, o destinatário final, o receptor do produto ou serviço ofertado, e 

que, portanto, não visa o lucro, ao contrário do primeiro, mas apenas usufrui, utiliza o bem ou serviço 

adquirido. Além de ser um provável desconhecedor da técnica aplicada pelo produtor ao produto, 

1 Advogado.  Mestrando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra – Portugal. Pós-graduado em Direito 
Empresarial pela Universidade Estadual da Paraíba, e em Direito dos Contratos e do Consumo pela Universidade 
de Coimbra.



DIÁLOGO JURÍDICO

54 ALDO CESAR FILGUEIRAS GAUDENCIO  

é, na grande maioria das relações jurídicas desta natureza, um sujeito economicamente frágil em 

comparação ao primeiro.

A relação jurídica estabelecida entre estes dois agentes econômicos pode ser conflituosa quando 

o consumidor sofre prejuízos/danos decorrentes do mau funcionamento do produto ou serviço por ele 

adquirido. Este é outro momento em que se percebe o quanto é frágil a figura do consumidor diante 

do conhecimento técnico ou poder econômico do produto.

Nesta seara, para a existência de um conjunto de leis destinadas a defender o consumidor, 

em qualquer ordenamento jurídico, é mister se admitir a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, é 

fundamental para que o sistema de proteção e defesa do consumidor admita a sua condição de débil 

e de frágil, diante do produtor.

Este aspecto da vulnerabilidade é caracterizador e norteador do sistema jurídico de defesa do 

consumidor, uma vez que encara a fragilidade do consumidor diante do poderio econômico dos bens 

de produção, em outras palavras, diante da força econômica das grandes empresas. A vulnerabilidade, 

portanto, tende a ser a ideologia da discussão e tratamento dos aspectos jurídicos que envolvem a 

proteção do consumidor. Surge, então, como linha mestre, linha filosófica, linha fundamental de um 

sistema jurídico de defesa do consumidor.

A União Europeia trata a defesa do consumidor como um dos seus objetivos, e busca harmonizar 

o conceito de consumidor, enquanto a premissa maior da fragilidade deste faz-se presente nas suas 

directivas para que toda legislação de defesa do consumidor.

Com outra realidade social, e mesmo que tardiamente se compararmos com outros países da 

Europa, a própria União Europeia e os Estados Unidos da América (EUA), o movimento de defesa 

do consumidor no Brasil parte também do reconhecimento e aceitação do princípio primeiro, que é 

a vulnerabilidade, admitida pelo reconhecimento da fragilidade, da hipossuficiência do consumidor 

como eixo de todo seu sistema de proteção e defesa.

Diante destas duas realidades a proposta desse artigo é analisar comparativamente o consumidor 

vulnerável tratada pelas diretivas da União Europeia, e pela Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor Brasileiro). E para tanto, nós buscaremos resolver os questionamentos que nascem com 

tal problemática: Qual a noção de consumidor vulnerável nos sistemas de proteção do consumidor da 

União Europeia e do Brasil?

2. breve Histórico dA defesA dos consumidores

Tratar da origem da defesa do consumidor impõe relembrar que com a Revolução Industrial – 

verificada na segunda metade do Século XVIII, ocorreram profundas e significativas alterações sociais 

e econômicas em consequência do crescimento da capacidade produtiva das empresas.
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Na Idade Média, como a produção era predominantemente artesanal e manual, não existiam 

consequências mais graves na relação de consumo, porém, com a evolução do comércio e com a 

fabricação dos produtos em série, desajustes e desequilíbrios surgiram com frequência, gerando conflitos 

na relação de consumo, porque os comerciantes não estavam preparados para acompanhar a evolução 

tecnológica, notadamente no controle dos produtos, causando riscos frequentes ao consumidor, diante 

dos erros técnicos e de produção2.

A produção industrial promoveu ao longo dos anos, nas suas 3 fases, em diferentes épocas e 

regiões do Planeta, a migração das pessoas para as cidades, locais de concentração industrial. A inversão 

da população do campo para a cidade alargou a concentração populacional nas urbes, e também a 

necessidade de produção em maior escala, uma vez que esta mão de obra está dedicada à produção 

nas fábricas, e não mais tem tempo para o cultivo de subsistência, o que é comum nos habitantes das 

regiões rurais3.

 Sendo assim, a necessidade das populações urbanas aumenta e se diversifica, além de propiciar 

o início da fabricação em série e em larga escala para atender aos anseios de um mercado urbano cada 

vez maior e mais exigente. Este fenômeno é denominado de massificação da produção ou produção 

em massa, porque estamos diante de uma sociedade de consumo em massa4.

O rápido desenvolvimento urbano, aliado à mecanização do trabalho rural, provocou significativa 

migração dos trabalhadores rurais para as cidades, causando graves desajustes sociais e deterioração dos 

serviços públicos essenciais, mas, ao mesmo tempo, possibilitou rápido fortalecimento das empresas 

privadas que buscaram atingir o público consumidor das grandes cidades.

Esse desequilíbrio deixou os consumidores vulneráveis e sujeitos às manobras oportunistas dos 

grandes empresários, aumentando os conflitos sociais, que também ocorrem nos dias atuais. Como 

lembrado antes, a Revolução Industrial alterou profundamente o cenário econômico, originando, em 

razão do grande desenvolvimento, desequilíbrio nas relações de consumo, muito observado no século 

passado e no início deste século, em função do fenômeno da concentração de grandes capitais5.

Com o surgimento do Estado Social, alargou-se a atribuição do Estado dando-lhe maiores 

responsabilidades, diante dos pontos negativos que surgiram em razão do desenvolvimento urbano. 

Neste alargamento se fez necessário enxergar o consumidor como agente econômico importante, para 

2 Cfr. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. Atlas: São Paulo. 2011, p. 02.

3 Neste sentido SILVA, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 12 e 13; 
OLIVEIRA, Fernando Baptista. O conceito de consumidor: perspectivas nacional e comunitária. Coimbra: Almedina, 
2009, p. 21; NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 43.

4 Cfr. ALMEIDA, Carlos Ferreira. Direito do Consumo. Coimbra: Almedina, 2005. p. 35; Cfr. OLIVEIRA, Fernando 
Baptista de. O conceito de consumidor: perspectivas nacional e comunitária. Coimbra: Almedina, 2009, p. 21; Cfr. 
MONTEIRO, Antônio Pinto. A contratação em massa e a proteção do consumidor numa economia globalizada. 
Revista de legislação e de jurisprudencia n. 3961, pp. 221-235.

5 ALMEIDA, Carlos Ferreira. Direito do Consumo. Coimbra: Almedina, 2005, p. 36.
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a economia, e que estava carente de um sistema próprio de defesa que reconhecesse, antes de tudo, 

sua vulnerabilidade6.

Nos EUA, na Europa, no Brasil, como em tantos outros países, paulatinamente a defesa do 

consumidor vem sendo aprimorada e debatida, desde o século passado até os dias atuais, levando-se 

em conta a evolução constante do mercado, com o surgimento de novos e variados produtos e serviços, 

bem como a mudança de mentalidade do próprio consumidor.

O direito europeu evoluiu marcado por uma preocupação com os direitos dos consumidores. 

Assim, com a criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE), através do Tratado de Roma, em 

1958, ficou previsto que um dos objetivos da CEE seria criar um mercado interno forte. Estabelecer 

uma liberdade de circulação de produtos entre os diferentes países, aumentando a competitividade, o 

que beneficiaria, em primeira linha, os próprios consumidores, era o propósito da comunidade.

Nos anos 70 foi alterada a maneira de encarar o mercado interno por necessidade de alargamento 

da própria Comunidade, mas também a necessidade de harmonizar outros campos que se inseriam 

no seu escopo de atividade (como o ambiente, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, entre 

outros), possibilitando assim, uma diferente proteção dos consumidores. 

Nesta atmosfera foi criada a resolução do Conselho, de 14 de Abril de 1975, onde foi aprovado o 

“Programa preliminar da CEE para uma política de proteção e de informação do consumidor”. A partir 

desse momento as diretivas começaram a atentar no consumidor e na sua necessidade de proteção 7, 

tendo, posteriormente, sido aprovadas diversas diretivas que tratam, especificamente, deste tema8 .

Juntamente a criação e evolução das normas europeias, destacamos também a evolução nos 

próprios Tratados. No Tratado de Roma, em 1958, não aparecia nenhuma referência direta aos direitos 

dos consumidores, e a proteção se efetuava somente como consequência da concretização econômica 

do mercado interno.

6 Cfr. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. Op. Cit., p. 03.

7 A título de exemplo, podemos indicar a directiva 79/581/CEE, relativa à protecção dos consumidores em matéria 
de indicação dos preços dos gêneros alimentícios, a directiva 84/450/CEE, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros em matéria de publicidade enganosa, a directiva 
85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1985, cujo objectivo principal era a responsabilização do produtor, mas 
também a protecção do consumidor, ou mesmo a directiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, 
relativa à protecção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais.  .

8 Vide directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados 
com os consumidores, a directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa 
à protecção dos consumidores em matéria de contratos celebrados à distância, a directiva 98/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998 relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações 
dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores, a Directiva 98/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Maio de 1998, relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos consumidores, a 
Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativa a certos aspectos da 
venda de bens de consumo e das garantias a ela associadas, a directiva 2001/95/CE do Parlamento  Europeu e do 
Conselho, de 3 de Dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos, a directiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros 
prestados a consumidores, a directiva 2005/29/CE, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais 
das empresas face aos consumidores no mercado interno, e por último, e mais recentemente, a Directiva 2011/83/
EU, de 25 de Outubro de 2011
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Já no Tratado de Maastricht, em 1993, com a perspectiva da verdadeira abertura de fronteiras 

econômicas, e definindo-se abertamente as quatro liberdades (de circulação de mercadorias, de serviços, 

de pessoas e capitais), consagrou-se o artigo 129-A, definindo-se que a Comissão deveria assentar a 

aproximação das diferentes legislações num “elevado nível de proteção dos consumidores”.

 Destarte, foi também esse o ideal defendido nos Tratados de “Amsterdan”, em 1999, de Nice, 

2003 e de Lisboa 2009 – o Tratado de Lisboa prevê especificamente um artigo quanto à defesa dos 

consumidores, no seu título XV, com a epígrafe “A defesa dos consumidores”, o artigo 169.

Neste artigo, que corresponde à primeira referência dos direitos dos consumidores no direito 

originário (referência que surge no Tratado de “Amsterdan”, e que é agora renumerada no Tratado 

de Lisboa), verificamos que são assegurados os direitos à informação, à educação, e à liberdade de 

associação. Pelo contrário, a saúde, a segurança e os interesses econômicos dos consumidores não são 

ainda considerados direitos dos consumidores, sendo apenas interesses9.

Sabendo que o “direito do consumo surge, pois, como conjunto de regras que, ao nível das 

Comunidades Europeias, debruça-se sobre a proteção dos consumidores”10, este visará uma maior 

aproximação das ordens jurídicas dos Estados Membros, o que se efetiva através de legislação 

comunitária, e está bem visível nas diferentes diretivas, através da existência de conceitos europeus 

comuns. Estes correspondem à forma encontrada para efetuar a uniformização da proteção em todo o 

espaço da União Europeia, não dando possibilidade à formulação de conceitos nacionais em cada Estado 

Membro, tendo como primeiro exemplo de um conceito europeu, o próprio conceito de consumidor.

No Brasil, a proteção ao consumidor lesado encontrava suporte legal com o Código Civil de 

1916, Lei 3071, o que representava pouca proteção, ainda mais quando o consumidor pretendesse 

buscar reparação de danos, pois a responsabilidade subjetiva era regra geral a ser aplicada por esta lei, 

o que, na seara do consumo, é um empecilho no alcance de um quantum indenizatório.

Em específico, a discussão sobre a defesa do consumidor iniciou-se com a criação das primeiras 

associações civis, nos idos da década de 1970. Destacamos também a criação do Conselho de Defesa 

do Consumidor no Rio de Janeiro, em 1974, e em 1976, no Governo do Estado de São Paulo, a criação 

do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor11.

Verdadeiramente, o despertar do consumidor para defesa de seus direitos só houve na década 

de 80. A redemocratização do País, a partir da promulgação da Constituição de 1988, promoveu 

um fortalecimento das entidades não governamentais, fortalecendo o clamor popular por uma 

regulamentação dos direitos sociais, o que se fez sentir também na criação do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, tornava-se necessária a elaboração de normas que acompanhassem o dinamismo 

de uma sociedade de massas que se formou no decorrer do século XX.

9 Vide MARTINS, Ana Guerra. O Direito Comunitário do Consumo – Guia de estudo. Estudos do Instituto de Direito 
do Consumo, vol. I. Coimbra: Almedina, 2002, p. 75. 

10 Cfr.  MARTINS, Ana Guerra. O Direito Comunitário do Consumo – Guia de estudos. Op. Cit., p. 67.

11 Cfr. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. Op. Cit., p. 07.
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De modo que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso XXXII, que  

“o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor”, lei esta que deveria ser elaborada dentro 

de 120 dias a partir da promulgação da Constituição, que ocorreu em 5 de outubro de 1988, conforme 

artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, na mesma Constituição12.

Finalmente, a Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, foi promulgado em 

1990, gerando importantes mudanças que, no decorrer dos anos 90 e na primeira década do século XXI, 

mudaram consideravelmente as relações de consumo, impondo uma maior qualidade na fabricação 

dos produtos e no próprio atendimento das empresas de um modo geral.

3. noção de consumidor

As posições doutrinárias são responsáveis por um conceito de consumidor que compõem três 

elementos: a) subjectivo (uma pessoa); b) teleológico (utilização final, privada, pessoal de um bem ou 

serviço); e c) relacional (fornecimento por uma empresa ou por um profissional)13 .

Uma noção de consumidor, para esta área do direito, é uma “verdadeira pedra angular”14. 

Não há dúvida de que as questões que mais problemas têm acarretado no direito do consumo estão na 

correta aplicação desse complexo de normas, pois pressupõe uma correta definição ou delimitação”15 .

O Professor Calvão da Silva explica que, são “os actos de consumo que ligam um consumidor 

final e um profissional que actua no quadro da sua actividade ou profissão –, não a uma classe particular 

de pessoas“16.

Com este mesmo pensamento o Professor Ferreira de Almeida afirma que “uma pessoa será 

ou não consumidor num determinado acto ou numa determinada situação, mas não há pessoas que 

em absoluto, sejam consumidores. Pode é haver pessoas cujo estatuto seja sempre incompatível com 

a qualificação concreta de consumidor”17.

Assim podemos perceber que a noção ou definição de consumidor não é estanque, ou seja, não 

é fixa e absoluta. E mais não é um grupo ou categoria por si própria, então uma noção dele é algo de 

mutação ao longo do tempo.

Consumidores não são categorias de homens e mulheres, nacionais ou estrangeiros, maiores 

ou menores, nem ao menos um grupo de pessoas oposto ou distinto de outro grupo de pessoas, pois 

consumidores somos todos nós. Então é de alguns aceitar um conceito de consumidores, pois ao 

12 Idem, Op. Cit., p. 11.

13 Cfr. ALMEIDA, Carlos Ferreira. Negócio jurídico de consumo. Boletim do Ministério da Justiça n. 347. 1985, p. 6.

14 Cfr. OLIVEIRA, Fernando Baptista de. O conceito de consumidor: perspectivas nacional e comunitária. Coimbra: 
Almedina, 2009, p. 51.

15 Ibidem.

16 Cfr. SILVA, João Calvão da. Compra e venda de coisas defeituosas. 4 ed.  Coimbra: Almedina. 2008, p. 114.

17 Cfr. ALMEIDA,Carlos Ferreira de. Direito do Consumo. Coimbra: Almedina, 2005, p. 45.
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abranger todas as pessoas nada definiria e, portanto, seria um instrumento de retrocesso18 19.

Porém nada de radicalmente inovador há na introdução de um conceito pessoal simultaneamente 

tão amplo e ainda susceptível de ser ou não atribuído à mesma pessoa, conforme o ponto de vista 

sob o qual é focado. Portanto, a mesma pessoa é cidadão, trabalhador e consumidor, conforme seja 

encarada na sua função política, de trabalho ou de consumo e pode ser incluída na, ou excluída da 

categoria de trabalhador ou de consumidor, segundo a sua condição seja ou não referida às funções 

correspondentes. O patrão e o fornecedor também podem ser juridicamente tomados como trabalhador 

ou como consumidor, desde que na relação respectiva se inverta o seu posicionamento20 .

O legislador brasileiro optou pela noção ampla de consumidor ao prever no 2°da lei 8078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) que admite: “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final”. 

O direito europeu derivado, através de suas directivas específicas quanto aos contratos celebrados 

no mercado, traz sempre o conceito de consumidor que, comparando-se cada directiva, mostra diferença 

de acordo com cada matéria específica abordada no texto legal.

 Na directiva 85/577/CEE do Conselho, relativa à protecção dos consumidores no caso de 

contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais, considera consumidor21 em seu artigo 2° 

como “qualquer pessoa singular que, nas transações abrangidas pela presente directiva, age com fins 

ques podem ser considerados como alheios à sua actividade profissional”.

Ainda dentro deste estudo a directiva 90/314/CEE do Conselho, relativa às viagens organizadas, 

férias organizadas e circuitos organizados, traz um conceito diferente em comparação a outras directivas 

quando refere-se a consumidor22  “a pessoa que adquire ou se compromete a adquirir a viagem organizada 

(o contratante principal) ou qualquer pessoa em nome da qual o contratante principal se compromete 

a adquirir a viagem organizada (os outros beneficiários) ou qualquer pessoa a quem o contratante 

principal ou um dos outros beneficiários cede a viagem organizada (o cessionário)”.

Dentro desta verificação, a diretiva 93/13/CEE do Conselho, relativa às cláusulas abusivas nos 

contratos celebrados com os consumidores, traz o conceito de consumidor23  como sendo “qualquer 

18 Ibidem.

19 Cfr. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. Op. Cit., p. 5: “Consumidores, por definição, 
somos todos nós. Os consumidores são o maior grupo econômico na economia, afetado por quase todas as decisões 
econômicas, públicas e privadas [...]. Mas são o único grupo importante da economia não eficazmente organizado 
e cujos posicionamentos quase nunca são ouvidos”.

20 Cfr. CASTRO, Frederico. Notas sobre las limitaciones intrínsecas de La autonomia de la voluntad. Anuário de 
derecho civil. Madrid, 1982, fasc. IV, p. 1076 apud ALMEIDA, Carlos Ferreira. Op. Cit., pp. 06-07.

21 Disponível em: http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:31985L0577:PT:PDF. 
 Acesso em 21 de maio de 2014.

22 Disponivel em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/;jsessionid=DGZgTKtThHYz89bLQ4xF9LbsyG682p
bvQ1XhjzgGGF4pkX9TBkZ3!-1974337789?uri=CELEX:31990L0314. Acesso em 21 de maio de 2014.

23 Disponivel em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=PT. Acesso 
em 21 de maio de 2014.
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pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente directiva, actue com fins que não pertençam 

ao âmbito de sua actividade profissional”.

Em relação a diretiva 1997/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à protecção 

dos consumidores em matéria de contratos à distância, o consumidor 24 é  qualquer pessoa singular 

que, nos contratos abrangidos pela presente directiva, atue com fins que não se enquadram no âmbito 

da sua atividade.

Na diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos aspectos da 

venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, consumidor25  é qualquer pessoa singular 

que, nos contratos abrangidos pela presente directiva, actue com objectivos alheios à sua actividade 

comercial ou profissional.

Ainda, quanto à diretiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à 

comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores, no art. 2°, letra “d” da 

directiva, consumidor é tido como qualquer pessoa singular que, nos contratos à distancia, actue de 

acordo com objectivos que não se integrem no âmbito da sua actividade comercial ou profissional.

Por fim, a diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às práticas 

comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno, no art. 2º26 define 

consumidor como “qualquer pessoa singular que, nas práticas comerciais abrangidas pela presente 

directiva, actue com fins que não se incluam no âmbito da sua actividade comercial, industrial, artesanal 

ou profissional”.

Percebe-se nos conceitos trazidos que as diretivas em matéria de direito de consumo comunitário 

delimitam o conceito de consumidor, mas não apenas isso, elas abordam um consumidor especificamente 

para a matéria contratual objeto de tratamento no texto legal.

Presente em uma relação jurídica de consumo, o objeto do negócio jurídico de consumo é um 

bem de consumo que possa ser utilizado para satisfazer necessidades pessoais ou particulares, sem 

pertencer a categoria de bens ou meios de produção, pois assim é fomento de produção, ou seja, meio 

para alcançar vantagem econômica27 .

Além dos objectos, para as relações de consumo se concretizarem há necessidade da ligação 

entre duas pessoas, ou grupos de pessoas, sendo uma delas, e uma só, uma empresa ou um profissional, 

que se designa nessa relação como o fornecedor, pois assim se sugere desigualdade de posições, quando 

24 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:fr:HTML. Acesso em 
21 de maio de 2014.

25 Disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/directivas/directiva-1999-44-ce/
downloadFile/file/DIR44.1999.pdf?nocache=1220367544.18. Acesso em 21 de maio de 2014.

26 Disponível em  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:pt:PDF. Acesso 
em: 22 de maio de 2014.

27 ALMEIDA, Carlos Ferreira. Op. Cit., pp. 09-10.
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a outra pessoa, ou as outras pessoas, sejam debeis frente aquela ou aquelas28 .

4. A visão europeiA dA noção de consumidor vulnerável

Passamos a análise da visão de consumidor vulnerável na Europa, o que torna imperiosa uma 

abordagem preliminar da diretiva 2005/29/CE, em que a abordagem inicial na legislação europeia acerca 

dos consumidores vulneráveis foi feita. Assim passamos a um estudo atento sobre o tema proposto.

4.1. A consagração da proteção dos consumidores através da diretiva 2005/29/ce

Outro exemplo de um conceito europeu é a noção de consumidor médio. Esta definição surgiu 

com base em acórdãos proferidos pelos Tribunais Europeus, tendo apenas consagração legal em 

2005, com a publicação da diretiva relativa a práticas comerciais desleais das empresas em face de 

consumidores no mercado interno, a diretiva 2005/29/CE, de 11 de Maio de 2005, do Parlamento e 

do Conselho, caminhando, atualmente, para a uniformização comunitária, ainda que continue, na sua 

aplicação prática, a ser distinto nos diversos países29.

Da leitura desta diretiva, que corresponde à concretização dos artigos 14./2 e 153./1 e 3/a) do 

Tratado de “Maastricht” (atualmente, artigos 26 e 169 TFUE), decorre que o Conselho e o Parlamento 

tinham por objetivo proporcionar uma maior proteção aos consumidores e um mercado mais livre, e, 

para tanto, o legislador optou pela harmonização máxima ou plena, estabelecendo regras uniformes 

em todos os países30.

No considerando 6 da diretiva mencionada anteriormente, define-se o interesse de atuação que é 

regular às licitudes de práticas comerciais relacionadas, entendendo-se como inaplicáveis os requisitos 

legais relacionados com os conceitos de bom gosto e decência, afinal, variam substancialmente de 

país para país31. Assim, protegem-se diretamente os interesses econômicos dos consumidores quanto 

a estas práticas comerciais.

Seguindo a abordagem “business to consumer”32, a mencionada diretiva regula as relações entre 

produtor e consumidor, considerando como critério essencial para aferir da deslealdade da prática o 

conceito de consumidor médio. Então consumidor, definido no considerando 18, e de acordo com a 

28 ALMEIDA, Carlos Ferreira. Op. Cit., p. 11: ‘É o próprio fundamento da figura de consumidor, enquanto pessoa 
institucionalmente débil na sua situação jurídica, que sugere a desigualdade de posições, resultante da experiência e 
da funcionalidade dos profissionais quando comparadas com a inexperiência, a ignorância e a necessidade dos não 
profissionais”.

29 Cfr. MAK, VANESSA. Standards of Protection: in search of the “average consumer” of EU law in the proposal for 
a consumer rights directive in European review of private law 1 – 2011, p. 27. Disponível em: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1626115. Acesso em 19 de novembro de 2014.

30 Cito, como exemplo, Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço dos 
direitos dos consumidores vulneráveis.

31 Vide Considerando 7 da directiva 2005/29/CE 

32 Cfr. HANS.-W. Micklitz e REICH, Norbert. Crónica de Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal for a 
“Directive on Consumer Rights”. Disponível em: http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA200902
1&PHPSESSID=gc1qn3qll3i5udura6ragsaoh0. Acesso em 19 de novembro de 2014.
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Jurisprudência do Tribunal de Justiça, como aquele que é “normalmente informado e razoavelmente 

atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural, linguística”33.

Há uma grande preocupação refletida na diretiva com aqueles consumidores cuja idade, doença 

física, doença mental, credulidade, ou qualquer outra característica, os tornem mais vulneráveis – 

definindo-lhes uma maior proteção –, efetuando-se esta proteção não já com base no consumidor 

médio, mas sim baseado numa avaliação do membro médio do grupo.

A diretiva termina por tornar-se uma “lex generalis”34 , e é no artigo 5º, número 2, que 

encontramos o conceito de prática comercial desleal é “contrária às exigências relativas à diligência 

profissional” e em que há distorção ou susceptibilidade de distorção “de maneira substancial” do 

“comportamento econômico, em relação a um produto, do consumidor médio a que se destina ou afeta”.

Estabelecem-se assim, ao conjugarmos com o número 3 deste artigo, a existência de duas 

categorias de consumidores a proteger: o consumidor médio e o consumidor vulnerável35 – quanto a 

este último existe uma grande dificuldade em identificá-lo, uma vez que depende da interpretação da 

situação concreta36 .

Para este estudo era imperioso referirmos a directiva 2005/29/CE, de 11 de Maio de 2005, 

do Parlamento e do Conselho, para que fosse destacada, primeiramente, a ideia de existência de 

consumidores vulneráveis – mesmo sem uma definição legal –, e, em segundo, a distinção entre 

consumidores médios e consumidores vulneráveis. A noção de consumidor vulnerável é a nossa proposta 

de estudo, assim passemos a entendê-la no âmbito comunitário europeu, para depois compararmos 

com o direito brasileiro.

4.2.  consumidor vulnerável na europa

Nesta pesquisa, primamos por identificar uma noção de consumidor vulnerável na legislação 

comunitária europeia, e tomamos por base a Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de maio de 

2012, sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis.

Essa resolução pontua que o mercado único deve igualmente zelar por um elevado nível de 

33 Acrescento que não mais se definem, nem estabelecem, critérios de aferição deste conceito no resto da directiva, além 
do que a própria diretiva entende que são os Tribunais e as Autoridades Nacionais que terão que saber determinar a 
reação expectável de um consumidor médio perante um fato, auxiliados apenas pela orientação jurisprudencial do 
Tribunal de Justiça.

34 Cfr. HANS.-W. Micklitz e REICH, Norbert. Crónica de Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal for a 
“Directive on Consumer Rights”. Op. Cit.

35 Cfr. KRÜGER, María Antonieta Gálvez. O consumidor de referência para avaliar a deslealdade da publicidade e 
de outras práticas comerciais. Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida. Almedina: 
Coimbra, 2011, pp. 545 e 546, entende que se discute na doutrina a conjugação dos número 2 e 3 deste artigo, 
considerando-se que o número 3 descreve uma outra categoria de prática comercial desleal. Assim, a sua aplicação 
dependeria apenas da satisfação dos requisitos aí enunciados, sendo a qualificação de deslealdade menos exigente, 
ou, numa segunda hipótese, poder-se-ia considerar que o número 3 corresponderia a um método para determinar o 
consumidor médio, sendo uma opção à alínea b) do número anterior. Nesta última teoria, criar-se-iam três tipos de 
consumidor: o médio, o médio que se insere num grupo especial de consumidores, e o vulnerável. 

36 Cfr. HANS.-W. Micklitz e REICH, Norbert. Crónica de Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal for a 
“Directive on Consumer Rights”. Op. Cit.
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proteção de todos os consumidores, dando especial atenção aos consumidores vulneráveis a fim de 

ter em conta as suas necessidades específicas e reforçar as suas capacidades. Assim percebe-se que os 

consumidores vulneráveis têm a atenção e a preocupação do legislador comunitário.

Lembra Vaqué37 acerca do regulamento 254/2014, que trata do programa plurianual de 

consumidores para o período 2014-2020, deve contribuir para garantir um elevado nível de proteção 

aos consumidores, tendendo, especialmente, a inclusão social graças e por consideração à situação 

particular dos consumidores vulneráveis, e a necessidade de crer no envelhecimento da população, 

e uma regulação inteligente sobre a base do seguimento do mercado de consumo para poder surgir 

normas bem estruturadas com objetivos adequados.38 

As ações financiadas devem tratar questões ligadas à globalização, à digitalização, à crescente da 

complexidade  que os consumidores hão de tomar, a necessidade de evoluir modelos de consumo mais 

sustentáveis, ao envelhecimento da população, à exclusão social e à vulnerabilidade dos consumidores.39 40    

Assim, o programa deverá assegurar um elevado nível de proteção de todos os consumidores, 

conferindo particular atenção aos consumidores vulneráveis, a fim de ter em conta as suas necessidades 

específicas e de reforçar as suas capacidades, tal como insta a Resolução do Parlamento Europeu de 

22 de maio de 2012 sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis. 41 42

Se considerarmos o que se declara no considerando 2 do regulamento (UE) n. 254/2014 

do parlamento europeu e do conselho, fica claro que o legislador comunitário na regulação de um 

determinado setor preferiu definir de forma ligeiramente diferenciada o conceito de consumidor.  

O conceito de consumidor passa ligeiramente por diferenças entre algumas directivas, como, por 

exemplo, o de consumidor final previsto no artigo 3º, número 18 do Regulamento 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, sobre os requisitos gerais da legislação sobre alimentos.

Como foi dito, não vamos citar aqui as variáveis dos conceitos legais de consumidor, nem 

tampouco a noção de consumidor médio, mas sim a noção de consumidor vulnerável. Obviamente, 

37 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue 
[el programa plurianual para el período 2014-2020]. Disponivel em:  http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco. 
Acesso em 20 de novembro de 2014, p. 97.

38 Vide Considerando 3 do REGULAMENTO (UE) N.o 254/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
de 26 de fevereiro de 2014 relativo a um programa plurianual «Consumidores» para o período 2014-2020 e que revoga 
a Decisão n.o 1926/2006/CE.

39 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue [el 
programa plurianual para el período 2014-2020]. Op. Cit., p. 97.

40 Vide Considerando 7 do REGULAMENTO (UE) N.o 254/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
de 26 de fevereiro de 2014 relativo a um programa plurianual «Consumidores» para o período 2014-2020 e que revoga 
a Decisão n.o 1926/2006/CE.

41 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue [el 
programa plurianual para el período 2014-2020]. Op. Cit. p. 97.

42 Vide Considerando 8 do REGULAMENTO (UE) N.o 254/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
de 26 de fevereiro de 2014 relativo a um programa plurianual «Consumidores» para o período 2014-2020 e que revoga 
a Decisão n.o 1926/2006/CE.
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é difícil alcançar uma definição única aceitável de consumidor vulnerável, pois segundo a Resolução 

do Parlamento Europeu sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis, 

a ideia de “consumidores vulneráveis se baseia na noção de vulnerabilidade como endógena e visa 

um grupo heterogêneo composto por pessoas consideradas permanentemente como tal devido à sua 

deficiência mental, física ou psicológica, pela sua idade, credulidade ou gênero”.43  A Resolução refere-se 

a determinados setores especialmente problemáticos.44

Precisamos destacar que na mesma resolução, a vulnerabilidade é retirada da ideia de consumidor 

vulnerável, posto que na directiva “o conceito deve também incluir consumidores numa situação de 

vulnerabilidade, ou seja, consumidores que estejam numa situação de impotência temporária resultante 

de um fosso entre os seus estados e características individuais, por um lado, e o seu ambiente externo, 

por outro, tendo em consideração critérios como educação, situação social e financeira, acesso à 

Internet, etc., que todos os consumidores, em alguma fase da sua vida, podem-se tornar vulneráveis 

devido a fatores externos e interações com o mercado ou devido às dificuldades que sentem em aceder 

e entender informações relevantes e que, por conseguinte, requerem proteção especial”45 .

Assim, percebe-se que nas directivas o conceito de vulnerabilidade está condicionada a grupos 

de consumidores que, em razão da idade, de doença física ou mental, ou até de outros aspectos, tem 

seu comportamento econômico fragilizado.

Em linhas gerais há uma inquietude pelo impacto que podem ter os consumidores vulneráveis 

com uso rotineiro vulnerável de publicidade comportamental on-line e o desenvolvimento de práticas 

intrusivas de publicidade on-line, especialmente através das redes sociais46.

Depois de analisar o doutrinário publicado ou pendente notas de versão sobre a inclusão do 

conceito de consumidor vulnerável na legislação, é possível fornecer uma lista não exaustiva de alguns 

regulamentos e das disposições comunitárias relativas direta ou indiretamente aos consumidores 

vulneráveis em questão. Como exemplo a Decisão 2010/15/Comissão, de 16 de dezembro de 2009, 

que estabelece as diretrizes para a gestão da Comunidade troca rápida de informações RAPEX 

estabelecido ao abrigo do artigo 12 da Diretiva 2001/95/CE (Diretiva segurança geral dos produtos), 

e o procedimento de notificação previsto no artigo 11 da referida diretiva47 .

43 Vide Considerando C da Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço 
dos direitos dos consumidores vulneráveis.

44 Vide números 21-34 da da Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço 
dos direitos dos consumidores vulneráveis.

45 Vide Considerando D da Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia de reforço 
dos direitos dos consumidores vulneráveis.

46 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue [el 
programa plurianual para el período 2014-2020]. Op. Cit., p. 101.

47 Ibidem
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Outro exemplo é a directiva 2009/72/ CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho 

de 2009, relativa às regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a directiva 

2003/54/CE, e a referência à proteção dos clientes vulneráveis é feito; para a necessidade de que todos 

os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, os benefícios da concorrência e preços justos;  

a cada Estado-membro deve definir o conceito de clientes vulneráveis, que podem se referir à pobreza 

energética e, nomeadamente, à proibição do corte da ligação desses clientes em períodos críticos, etc48.

Ainda outro exemplo é a Directiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

13 de Julho de 2009, relativa às regras comuns para o mercado interno do gás natural e da Directiva 

2003/55/CE48, que revoga, que é usado terminologia e princípios consagrados muito semelhantes, se 

não idênticos, às previstas na Directiva 2009/72 / CE49.

Como também Regulamento (CE) n.º 1881/2006 de 19 de Dezembro de 2006 que estabelece 

os níveis máximos de certos contaminantes presentes nos gêneros alimentícios, e a recomendação 

1999/721 / CE: Comissão de 12 de Outubro de 1999, sobre os resultados da avaliação dos riscos e da 

estratégia de limitação dos riscos das substâncias 2- (2-butoxyethoxy) ethanol 2- (2 metoxietoxi) etanol 

alcanos, C10-13-, cloro bencenzo, C10-13-alquilderivados, que afirma expressamente a obrigação”... 

indicam claramente nas instruções de utilização destes produtos (embalagens e recipientes) o fato de 

que as mulheres em idade fértil são um grupo vulnerável”.50

Com base na revisão das disposições constantes nos exemplos acima, que, ressalte-se, são 

bastante representativas, bem como a análise da resolução do Parlamento mencionado, de 22 de Maio 

2012, que afirma ser possível delinear uma ideia geral – sem uma definição precisa – do que pode ser 

descrito como vulneráveis aos efeitos desta nota consumidores – pensamento do qual eu me filio51.

Pontue-se que em curto e médio prazo, o Tribunal de Justiça da União Europeia poderá contribuir 

substancialmente e de forma positiva para a definição do conceito de consumidor vulnerável, mas 

pensamos não ser uma tarefa das mais facéis. 

Podemos citar um exemplo de orientação jurisprudencial inspiradora dos conceitos de construção 

do legislador comunitário. Trata-se do julgamento “do Solgar Vitamin França e outros” sobre uma 

questão em vitaminas e minerais que podem ser usados na fabricação de suplementos alimentares – 

vale ressaltar que o Conseil d’État já referido em uma de suas questões – “... a quantidade máxima 

adequada aos grupos vulneráveis, particularmente as crianças” e que o Tribunal Europeu analisou a “... 

capacidade de aplicar, tendo em conta os diferentes níveis de sensibilidade dos diferentes grupos de 

48 Idem. Op. Cit., pp. 102-103.

49 Idem. Op. Cit., p. 104.

50 Idem. Op. Cit., pp. 104-105.

51 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue 
[el programa plurianual para el período 2014-2020]. Op. Cit. p., 105.
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consumidores, toda a população de uma quantidade máxima adequada para um grupo de consumidores 

vulneráveis, como as crianças, [e disse] que essa diferença é um fator a ser levado em conta na secção 

[5.1 (a)] da Directiva [2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho 2002, relativa 

à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos suplementos alimentares), como 

marco de uma evolução risco científica, visando o estabelecimento de níveis máximos de vitaminas 

e minerais”52.

Reiteramos que a jurisprudência e a doutrina ajudarão no alcance do conceito de consumidor 

vulnerável, ou, ao menos, para um uma noção mais delimitada deste grupo de consumidores, que precisa 

ser observado com maior atenção, em virtude da fragilidade acentuada que estes grupos detém frente 

ao mercado. Com estas impressões acerca da nação de consumidor vulnerável na União Europeia, 

passamos no próximo tópico a caracterizar o consumidor vulnerável no ordenamento jurídico brasileiro.

5. A visão brAsileirA de vulnerAbilidAde e o consumidor Hipervulnerável

Diferentemente da visão europeia, o direito do consumidor brasileiro nomeia os grupos de 

consumidores com fragilidade agravada de hipervulneráveis. Então neste tópico abordaremos a 

vulnerabilidade como princípio e alcançaremos a noção de consumidor hipervulnerável no Brasil.

5.1. vulnerabilidade do consumidor

Vê-se que o legislador brasileiro admite a vulnerabilidade como uma presunção absoluta, ao 

admitir que todo consumidor é vulnerável sem exceção ou restrição. Além disso,  determina que o 

Estado deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, invoca o Estado para proteger o 

consumidor, de acordo com o dispositivo do artigo 5°, XXXII. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

reconhece a vulnerabilidade, que deve ser, portanto, tratada pelo legislador para ser infraconstitucional 

de maneira diferente para buscar uma igualdade material.53 Ademais, este reconhecimento Estatal 

também reverbera mormente a Carta Magna determinar que o Estado regule o mercado impondo 

parâmetros ou medidas à atividade econômica em defesa do consumidor, conforme previsão do artigo 

170, inciso V54.

A lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), identifica a vulnerabilidade como 

princípio da política nacional de proteção e defesa do consumidor, ao prever no artigo 4° que o Estado 

deve então reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado – reconhecimento este mencionado 

no parágrafo anterior.

52 Cfr. VAQUÉ, Luiz Gonzalez. La protección de los consumidores vulnerables en el derecho del consumo de la ue 
[el programa plurianual para el período 2014-2020]. Op. Cit., pp. 105-106.

53 A Constituição Federal de 1988 reconhece a vulnerabilidade e procura realizar a isonomia garantida pela própria 
Constituição no seu artigo 5°.

54 Cfr. NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. Op. Cit.,  p. 76.
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A CDC prevê a vulnerabilidade como princípio geral, e linha filosófica na qual toda qualquer 

norma defensora do consumidor terá como base esta perspectiva. Destarte, a vulnerabilidade é o inicio 

de qualquer discussão sobre defesa do consumidor, portanto, qualquer medida protetiva já parte desta 

premissa – É consumidor? Então é vulnerável. Nessa linha, percebe-se que a ideia de consumidor 

vulnerável parte da premissa maior da vulnerabilidade, e, portanto confunde-se com esta, o que não 

ocorre como explicitado no item anterior55.

Assim, a vulnerabilidade do consumidor é presumida sendo em certa medida o próprio 

fundamento da legislação de defesa do consumidor56, logo é um princípio estruturante de seu sistema, 

do qual as normas decorrentes emergiam desta ideia, desta premissa57, não sendo, necessária a sua 

caracterização em decorrência de uma circunstância ou aspecto especial, como mostrado no tópico 

anterior58.

É oportuno observar que, notadamente, verifica-se uma quebra no paradigma contratual clássico, 

ao admitir-se que um dos lados da relação de consumo, o consumidor, é vulnerável frente o dispare 

poder negocial na relação contratual que detém o fornecedor59.

Significa ele que o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, 

essa fragilidade, é real, concreta, e decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho 

econômico. O primeiro está ligado aos meios de produção, e não se está apenas referindo aos aspectos 

técnicos e administrativos para a fabricação e distribuição de produtos e prestação de serviços que o 

fornecedor detém, mas também ao elemento fundamental da decisão: é o fornecedor que escolhe o que, 

quando e de que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à mercê daquilo que é produzido. 

O segundo aspecto, o econômico, diz respeito à maior capacidade econômica que, por via de regra, 

o fornecedor tem em relação ao consumidor. É fato que haverá consumidores individuais com boa 

capacidade econômica e às vezes até superior à de pequenos fornecedores, mas essa é a exceção da 
55 Cfr. TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2012., p. 44.: “constata-se que a expressão consumidor 
vulnerável, uma vez que todos os consumidores têm tal condição, decorrente de uma presunção que não admite 
discussão ou prova em contrário. Para concretizar, de acordo com a melhor concepção consumerista, uma pessoa 
pode ser vulnerável em determinada situação – sendo consumidora –, mas em outro caso concreto poderá não assumir 
tal condição, dependendo da relação jurídica consubstanciada no caso concreto”.

56 Cfr. ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003. Neste sentido: 
OLIVEIRA, James Eduardo. Código de defesa do consumidor: anotado e comentado. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009, 
p. 110.

57 Cfr. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. Op. Cit., p. 38.

58 Cfr. GIANCOLI, Bruno Pandori e ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Direito do Consumidor. 3 ed. São Paulo: 
RT, 2012., p. 49: “Vulnerabilidade é qualidade intrínseca, ingênita, peculiar, imanente e indissolúvel de todos que 
se colocam na posição de consumidor, pouco importando sua condição social, cultural ou econômica. É incindível 
no contexto das relações de consumo, não admitindo prova em contrário por não se tratar de mera presunção legal”.

59 Cfr. NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: paradigma contratual. São Paulo: Renovar, 2002., p. 305: “No âmbito 
de uma disciplina contratual cuja própria razão de ser consiste na “vulnerabilidade” do consumidor (art. 4, I do 
CDC), deixa de fazer sentido ignorarem-se as características dos contratantes que determinem a sua melhor ou pior 
condição de barganha contratual. Um sistema de proteção e defesa fundado sobre a premissa de que é justo que o 
contratante vulnerável seja legalmente fortalecido frente à disparidade de poder negocial que o distancia do outro 
contratante, constitui, sem dúvida, uma quebra da unidade e do formalismo da teoria contratual clássica”.
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regra geral60.

A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade, 

sendo uma a técnica, direcionada na ideia de ausência de conhecimento específico acerca do produto 

ou serviço objeto de consumo; a vulnerabilidade jurídica, determinada pela falta de conhecimento 

jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo; e a vulnerabilidade fática 

ou socioeconômica, delimitada por situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo 

psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor61 62 .

Uma prova de que o sistema de defesa do consumidor brasileiro tem sua base constituída na 

ideia primeira de vulnerabilidade é a admissão, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que em uma 

relação de consumo entre empresas, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, 

conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade conforme a aplicação da Lei nº 8.078/90, autorizando 

a pessoa jurídica a proteção dos dispositivos legais protetivos, pois dá a ela condição de consumidora63.

A jurisprudência64 tem sido aplicada em casos que pequenas empresas utilizam bens para 

produção, porém não em sua área de atuação, mas que uma vez provada sua vulnerabilidade será esta 

pessoa coletiva considerada destinatário final, portanto, consumidor nos termos do art. 2° do Código 

de Defesa do Consumidor no Brasil65.

Os Tribunais, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça que no Recurso Especial n. 476. 428/SC66, sob a 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, apreciaram situações peculiares e que discutiam a vulnerabilidade 

do consumidor, passaram a contribuir para mudança e melhor interpretação do conceito desta, porque 

pautaram nas suas decisões a premissa da vulnerabilidade, haja vista que só consumidor é vulnerável.

GRACHER HOTÉIS E TURISMO LTDA ajuizou ação de indenização contra AGIPLIQUIGÁS 

S/A, com o escopo de se ressarcir de prejuízos decorrentes da impossibilidade de usufruir as sobras 

60 Cfr.NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. Op. Cit., p. 178

61 Neste sentido: GIANCOLI, Bruno Pandori e ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Direito do Consumidor. Op. Cit. 
p.50; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. Op. Cit., p. 39; COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de direito comercial. Vol.3. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 268; ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito 
do consumidor esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013., p. 139.

62 Alguns doutrinadores incluem outras modalidade de vulnerabilidade, como, por exemplo, a vulnerabilidade 
informacional, que diz respeito a dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo 
decisório de compra. Neste sentido, cfr. MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: 
o novo regime das relações contratuais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999., p. 330; Cfr. ALMEIDA, 
Fabrício Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. Op. Cit., p. 141.

63 Cfr. Decisão do  Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1195642 / RJ, de relatoria de NANCY ANDRIGHI, da terceira 
turma, julgado em 13/11/2012.

 Neste sentido outras decisões do STJ: Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1319518/SP e Agravo Regimental 
no Recurso Especial n. 560463/GO. 

64 Essa corrente de interpretação é chamada de teoria finalista atenuada ou finalista mitigada.

65 Vide neste sentido a decisão inserida  no REsp 476428 / SC, do STJ, publicado em 19/04/2005. Disponível em https://
ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1673417&num_registro=2002
01456245&data=20050509&tipo=51&formato=PDF. Acesso em 18 de março de 2015.

66 Cfr. BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Op. Cit., p. 87.
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de gás remanescentes em recipientes de gás GLP, vendidos pela distribuidora insurgente. Informou 

que as sobras de gás são devolvidas à fornecedora, ante a inviabilidade de utilização do produto até 

o final, diante de circunstâncias físicas específicas do produto e da sua forma de acondicionamento, 

fato que geraria um dano contínuo.

Em sentença o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Incorformada, a autora 

apresentou recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que deu provimento ao apelo 

do recorrido.

Desta feita, a empresa ré no processo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e este entendeu 

que deve a expressão “consumidor final”, que está presente no conceito de consumidor do artigo 2° 

do CDC, ser interpretada restritivamente. Dessa forma, consumidor deve ser entendido como aquele 

que consome o produto para uma necessidade ou satisfação pessoal, e assim “expressão destinatário 

final não compreenderia a pessoa jurídica empresária”.

Assim, o Tribunal referido percebe que há necessidade de mitigar o rigor excessivo do critério 

subjetivo do conceito de consumidor, para permitir, como uma situação excepcional, a equiparação e 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre fornecedores e consumidores-

empresários.

O Tribunal passou a identificar, e assim exigir, que determinadas pessoas jurídicas em litígio com 

outras, demonstrassem sua condição de vulnerável no caso concreto. Ou seja, para a Egrégia Corte não 

bastava apenas ser a pessoa jurídica um destinatário final, e por consequência, um consumidor, ficando 

protegido pelas disposições do Código do Consumidor, mas sim a comprovação da sua fragilidade 

dentro da relação jurídica.

5.2. diferença entre hipossuficiência e vulnerabilidade

Dentro do CDC, não se deve confundir a vulnerabilidade, princípio amplo e irrestrito, com 

hipossuficiência, debilidade processual que permite ao magistrado inverter o ônus da prova em favor do 

consumidor. No senso comum podem ser utilizadas perfeitamente como sinônimas, mas juridicamente, 

aos olhos da Lei 8.078/90, não. A hipossuficiência é uma consequência desta debilidade do consumidor, 

e deve ser interpretada como um fruto normativo e jurídico em virtude da fragilidade do consumidor 

que norteia sua proteção legal.

A hipossuficiência é terminologia é do direito social (ou do trabalho), e remete a ideia de 

pobreza econômica, notadamente no acesso aos conhecimentos técnicos nas relações consumeristas. 

Nas demandas judiciais decorrentes destas relações, vale a facilitação da defesa, portanto mesmo 

pode o consumidor ter condições ou não da produção da prova no processo, em outras palavras, ele é 

vulnerável mas pode ou não ser hipossuficiente67.

67 Cfr. GRINOVER, Ada Pelegrini... [et al.]. Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 
9 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p.157
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Neste norte, a vulnerabilidade é um traço da universal de todos os consumidor, ao passo em 

que a hipossuficiencia é uma marca pessoal, portanto limitada a alguns consumidores, o que legitima 

um tratamento diferenciado no CDC. Assim, a hipossuficiência pode ser economia, por dificuldades 

financeiras para, por exemplo, pagar um perito e assim provar o seu direito em juízo, ou processual, 

porque não é detentor de conhecimento técnico para fazer prova do seu direito em contenda judicial68.

Assim a hipossuficiência passa a ser um requisito para permitir o consumidor que não tenha 

condições processuais de provar o seu direito, concedido deste modo pelo magistrado, que no caso 

concreto analisará a necessidade desta inversão. De sorte que a hipossufuciência fica caracterizada 

como a vulnerabilidade processual, o que nos leva a concluir que todo consumidor é vulnerável, mas 

nem todo vulnerável é hipossuficiente, porque, apesar de ser vulnerável, numa demanda judicial ele 

pode ter condições de provar o direito frente ao profissional/fornecedor.69

5.3. A hipervulnerabilidade dos consumidores

Apesar da ampla e irrestrita presunção de vulnerabilidade do consumidor, fixado no CDC, 

reconhecida pela necessidade de atuação Estatal em sua defesa, e dos argumentos aqui expostos, a 

doutrina e a jurisprudência passaram a admitir e debater sobre a necessidade de enxergar segmentos 

de consumidores com vulnerabilidade maior do que a vulnerabilidade habitualmente decorrente do 

mercado de consumo.

Enxerga-se que determinados grupos de consumidores, identificados por características especiais 

que os tornem mais fragilizados ou potencialmente fragilizados, necessitam de uma maior proteção, 

em razão desta debilidade, que pode ser temporária ou contínua.

A este fator de vulnerabilidade chamamos de Hipervulnerabilidade ou Vulnerabilidade em 

Potencial ou Vulnerabilidade Agravada, pois, como dito, alguma característica especial que determinasse 

um regime de tutela que se nutriria da situação real do consumidor (agora hiperfragilizado), não sendo 

possível alcançar uma decisão sem antes ponderar as circunstâncias concretas do conflito a ser dirimido. 

Isso ocorre em outras aplicações do CDC, ou seja, o regime do Código invoca esta análise do caso 

concreto, da situação real, para que assim se aplique a efetiva tutela do consumidor 70 71.

Não há como negar que há diferenças entre os consumidores, portanto necessária é a 

compreensão de que tratamos de consumidores especiais, isto é, com uma individualidade considerada, 

assim identificados no direito do consumidor brasileiro como consumidores hipervulneráveis, e, por 

conseguinte, não há como não reconhecer a relevância jurídica existente por ocasião que as diferenças 

entre os consumidores provocam.

68 Cfr. GIANCOLI, Bruno Pandori e ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Direito do Consumidor. Op, Cit., p.50.

69 Neste sentido GRINOVER, Ada Pelegrini... [et al.]. Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. Op. Cit., p.27

70 Cfr. NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. Op. cit., p. 490.

71 Neste sentido os artigos 4°, inciso I, 6°, VIII, 39, IV e 51, II do CDC.
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Na doutrina vê-se a necessidade de considerável nível de discernimento para identificar que, na 

situação real, há consumidores que necessitam de uma tutela específica, pois na condição de contratantes, 

são diferentes e em maior debilidade em comparação a outros consumidores.72 

Neste sentido, há decisões que avaliaram a posição do consumidor idoso como aquele 

que concretamente tem fragilidade, de modo que é possível identificar na jurisprudência uma 

hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Em decisão inovadora, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul 73, passou a entender que há consumidores em situação de vulnerabilidade 

agravada, no caso específico os idosos.

Na ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito e pedido indenizatório 

contra as empresas de telefonia móvel, Tim Celulares S.A. e Global Celulares Tim, a autora alegou que 

adquiriu um aparelho de celular Tim com intuito de utilizá-lo fora do País, em viagem à Europa, bem 

como de presentear seu neto quando lá chegasse. Atestou que no ato da compra a vendedora esclareceu 

que o celular funcionaria na Itália e Espanha. Aduziu que não possui a nota fiscal. Mencionou que 

o aparelho não funcionou fora do País conforme prometido, pois as ligações não eram completadas. 

Contou que ligara para o número de 0800 disponível na Espanha, não lhe sendo solucionado o problema. 

Salientou que, a sua esposa que ficara aqui no Brasil, procurou a loja vendedora a fim de rescindir 

o contrato, o que se mostrou inviável. Mencionou que o aparelho também apresentou problemas de 

funcionamento, pois a bateria durava apenas um dia e o carregador que acompanhava o aparelho era 

incompatível com as tomadas de luz europeias. Insurgiu-se contra a cobrança de ligações que não 

foram efetivamente realizadas. Tentou rescindir o contrato quando retornou a São Leopoldo, sendo 

atendido na loja pela mesma vendedora que lhe vendera o aparelho, não obtendo êxito. Suscitou a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 

72 Cfr. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código.., Op. Cit., p. 563: Efetivamente o art. 230 da Constituição 
Federal brasileira identifica também a necessidade de ‘amparar as pessoas idosas [...] defendendo sua dignidade e 
bem-estar’. O grupo de pessoas maiores de 60 anos é definido pela Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003, como sendo 
de ‘idosos’. Apesar de o CDC não mencionar expressamente os idosos, o art. 39, IV, menciona expressamente a 
‘fraqueza” relacionada à idade, da mesma forma que o art. 37 menciona as crianças como um consumidor especial. 
A jurisprudência brasileira já identificou que a igualdade teórica de direitos e de chances entre consumidores 
‘jovens’ e consumidores ‘idosos’ não estaria sendo realmente alcançada na contratação e na execução de contratos 
de consumo, daí a preocupação em proteger de forma especial este grupo vulnerável. Efetivamente, e por diversas 
razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela vulnerabilidade 
técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, uso necessário da Internet, 
etc.); sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações, sua saúde debilitada; a solidão de seu dia a dia, 
que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez, na única pessoa com a qual 
tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa 
em um teto de aposentadoria única no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida.

73 Cfr. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70025289943, sob relatoria da Desembargadora 
Marilene Bonzanini Bernardi, julgado em 18.02.2009. Disponível em http://www.tjrs.jus.br/busca/
search?q=&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-
site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_
qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&requiredfields=cr%3A11&partialfields=n%3A70025289943.%2
8s%3Acivel%29.%28td%3Aac%C3%B3rd%C3%A3o%7Ctd%3Anull%29&as_q=+#main_res_juris. Acesso em 17 
de março de 2015.
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Em sua defesa a empresa de telefonia suscitou a litigância de má-fé do autor. Disse que o 

contrato prevê multa rescisória quando não respeitado o período de carência. Aduziu que o aparelho foi 

disponibilizado de forma facilitada mediante a assinatura de contrato de prestação de serviços vinculado 

a um plano específico de assinatura, com caraterísticas peculiares dos planos de serviços oferecidos 

pelas prestadoras de telefonia móvel. Salientou que a ANATEL permite a cobrança de ligações por 

tempo menor que trinta segundos, nos termos do art. 48, IV, “c”, da Resolução 316/2002. Refutou a 

aplicabilidade do código consumerista.

Em sentença de primeiro grau o magistrado resolveu pela improcedência dos pedidos formulados 

pela autora, que assim recorreu, e em sede de recurso de apelação, a Desembargadora Relatora 

fundamentou que “posta a ação deve ser vista à luz do princípio da vulnerabilidade, o qual fundamenta 

a própria existência de uma proteção especial ao consumidor, dado o desequilíbrio nas relações 

estabelecidas entre os agentes econômicos”. Então complementa a julgadora que “a vulnerabilidade, 

que nas relações de consumo se presume de forma absoluta, é agravada em relação ao consumidor 

idoso, como ocorre no caso dos autos”.

 Aduz a magistrada que contando o autor com 82 anos ao tempo da contratação, não se pode 

olvidar de sua vulnerabilidade psíquica no momento da contratação. Pelo contrário, deve-se dar a este 

fato o peso merecido, a fim de compreender a questão partindo-se da premissa de uma maior fragilidade 

deste consumidor para realizar verdadeira justiça no caso concreto. Acolheu, portanto, o apelo da autora.

Destacamos que há o reconhecimento constitucional da necessidade de atenção do Estado aos 

idosos, amparando-lhes de modo a alcançar e preservar sua dignidade, assim alcançados os ditames 

principiológicos da dignidade da pessoa humana, princípio este que rege a defesa do consumidor, 

conforme disposição do artigo 4° do CDC74.

Dentro deste tema, e para o bem da proteção dos consumidores, no Superior Tribunal de Justiça 

a sua hipervulnerabilidade encontra acolhida, em um caso emblemático julgado pelo Ministro Herman 

Benjamin, em voto proferido no Recurso Especial n. 586.316/MG, onde ele identificou os consumidores 

hipervulneráveis, no caso os celíacos75.

O relator explica que o organismo das pessoas com a doença celíaca sofre intolerância ao 

Glutén, que nada mais é do que um grupo de proteínas encontradas em certos grãos. A doença é uma 

enfermidade crônica no aparelho digestivo e pode causar perda de peso, hemorragias internos, dentre 

outros males. Afirma o Ministro que há um numero expressivo de pessoas que sofrem de doença celíaca. 

No acordão Herman Benjamin aponta quatro questões: a) o caráter exaustivo da lei 10.674/03 

de modo a afastar a aplicação do dever de informação presente do artigo 31 do CDC; b) o campo 

74 O idoso tem tutela especial representado pelo estatuto do idoso, lei 10.471/2003.

75 Cfr. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 586.316/MG, sob relatoria do Min. Herman Benjamin. 
Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=28935
05&num_registro=200301612085&data=20090319&tipo=51&formato=PDF. Acesso em 17 de março de 2015.
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de aplicação material do artigo 31 com análise das várias modalidades do dever de informação;  

c) a suficiência dos dizeres “contém glutén”, para cumprimento das exigências do artigo 31 do CDC, 

considerando os altos riscos à saúde e segurança de um número expressivo de consumidores, que 

estariam assegurados com uma advertência mais precisa possível; d) o campo subjetivo do artigo 31 

referido que permite salvaguardar grupos de consumidores hipervulneráveis;

Para o Ministro “o dever de informação, previsto no CDC, tem finalidade inegável, óbvia até: 

informar ao consumidor sobre o que é relevante, da melhor e mais completa forma possível”. Dessa 

forma o dever de informação atinge um comportamento positivo, pois como relata, o CDC não aceita 

que o silêncio equivalha à informação. Assim o comportamento positivo necessita de uma informação 

prestada de forma completa no sentido jurídico e prático. A informação completa no sentido jurídico é 

aquela informação adequada, ou seja, verdadeira, clara, gratuita e útil, sem a diluição de informações 

efetivamente relevantes.

Este sentido, o relator chama a atenção que os fabricantes pretendiam omitir intencionalmente 

a frase: “Contém glutén: a existência do glutén é prejudicial a saúde dos doentes celíacos”.  Omitir a 

referência à prejudicialidade do glutén faz com que a informação seja apenas um contéudo e não uma 

advertência para os fins a que se propõe.

Sem o complemento a informação “Contém glutén” é insuficiente para sua finalidade. Então 

educar pelo rótulo da embalagem é menos traumático e socialmente louvável.

A decisão alcança argumentação embasadora do reconhecimento da hipervulnerabilidade 

quando o Relator afirma que “o Código de Defesa do Consumidor protege todos os consumidores, mas 

não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores 

e consumidores”. Complementa quando fixa que “existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, 

são denominados de hipervulneráveis”.

Dessa forma Herman Benjamin salienta que os agentes econômicos devem atentar para as 

peculiaridades de saúde e segurança dos consumidores, portanto, se os riscos de um produto ou serviços 

são gritantes e massificados, cabe a administração pública controlá-los. Trata-se da opção de intervenção 

na ordem econômica quando se está diante de um grupo, e não da generalidade de consumidores.

Complementa Benjamin, “são exatamente os consumidores hipervulneráveis que demandam 

atenção do sistema de proteção em vigor. Afastá-los da cobertura da lei, com o pretexto de que são 

estranhos à generalidade das pessoas, é, pela via de uma lei que na origem pretendia lhes dar especial 

tutela, elevar à raiz quadrada a discriminação”. 

Conclui o Relator o voto, recomendando que grupos especiais de consumidores, por uma ou 

outra razão, precisam da interpretação do artigo 31 do CDC de modo que sua tutela seja garantida

O Ministro acolhe a tese da hipervulnerabilidade quando do julgamento da suficiência ou não 

dos dizeres “Contém Glúten” nas embalagens de alimentos industrializados, considerando os riscos 
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à saúde e à segurança de consumidores. Desse modo o julgador recorre a argumentos pautados na 

necessidade de proteção da minoria da população, assim tendo necessidade de proteção do legislador 

para reequilibrar a relação. Destaca que há a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar 

a igualdade material para que certos grupos de consumidores hipervulneráveis encontrem tutela 

especial76.

As situações reais aqui expostas, em específico, os consumidores celíacos e consumidores idosos são 

o primeiro passo da longa estrada que são a análise e a identificação das situações práticas de vulnerabilidade 

agravada ou hipervulnerabilidade, de modo que caberá a doutrina, mas sensivelmente aos juízes identificada 

caso a caso a necessidade de proteção destes consumidores em maior grau de debilidade.

Podemos indicar outras situações que demandam atenção especial do legislador e notadamente 

dos julgadores para que a dignidade da pessoa humana destes especiais consumidores seja mantida, 

como exemplo dos portadores de necessidades especiais, as crianças, os adolescentes, os doentes, 

dentre outros. O fato é que há visivelmente uma demanda jurídica de aplicação da tutela destes 

consumidores, para assim promover-lhes garantias suplementares além daquelas já constantes da 

norma e do ordenamento jurídico.

6. conclusão

Com base na construção do estudo aqui exposto, a comparação proposta na introdução 

deste trabalho alcança seu propósito. Percebemos claramente que há duas formas distintas de 

pensar a vulnerabilidade do consumidor quando comparamos as diretivas da união europeia e suas 

regulamentações em sequência, e o código de defesa do consumidor do Brasil.

No direito brasileiro a vulnerabilidade mostra-se inerente à condição de ser consumidor na 

relação jurídica. Em outras palavras, uma vez que uma pessoa adquire ou utiliza um produto ou serviço 

de um fornecedor, já alcança a condição de consumidor e, consequentemente, mostra-se frágil, fraco, 

débil, hipossuficiente aos olhos da lei especial. Indissociável é, por conseguinte, esta condição para que 

obtenha as benesses que todo o sistema de defesa brasileiro venha a positivar. Então, ser consumidor 

no Brasil é uma condição tão ampla, que o individuo passa a ser consumidor, inclusive, sem ao menos 

uma relação contratual concreta77 .

A pessoa é consumidora quer esteja em condições normais, quer esteja em condições especiais, 

e a noção de vulnerabilidade no Brasil é ligada a condições de ser consumidor, independente de 

circunstâncias especiais, portanto, ser consumidor é ser vulnerável.

O que a doutrina e a jurisprudência passou a identificar e classificar como hipervulnerabilidade 

foram grupos de consumidores que, em razão da idade, doença física, doença mental, credulidade, ou 

qualquer outra característica, tornem-se mais vulneráveis.
76 Ibidem.

77 São os casos de consumidor por equiparação previstos nos artigos 2°, parágrafo único, 17 e 29 da Lei 8078/90.
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Não se vislumbra nas normas de defesa do consumidor, uma condição temporária ou momentânea, 

específica para determinados problemas ou circunstâncias especiais, como velhice, falta ou deficiência 

de escolaridade, que explore o medo ou a superstição, que se aproveite da deficiência de julgamento 

e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor 

a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Assim, em outras tantas situações especiais, os julgadores devem estar atentos para uma melhor 

proteção destes consumidores, um vez que a amplitude da Lei 8078/90 mostra-se, em princípio, 

suficiente para protegê-los.

No direito do consumidor europeu, a temporariedade pautada em condições especiais é o fio 

condutor para se buscar uma noção de consumidor. Diante do que foi exposto, percebe-se que não há 

um conceito único e amplamente aceito de consumidor vulnerável, e que este haverá de ser formulado 

ao longo dos estudos e análises feitos no próprio mercado de consumo europeu, tomando por base a 

realidade social e jurídica dos Estados-membros, e com o auxílio dos órgãos judiciais, levando-se em 

consideração cada caso concreto a ser analisado.

Até o presente, é certo concluir que há a necessidade de se alcançar esta evolução, em nível 

da Europa, do conceito de consumidor vulnerável para os próximos anos, uma vez que os últimos 

regulamentos publicados têm indicado que esta delimitação é indispensável para a melhoria e o 

fortalecimento de todo sistema de proteção e defesa do consumidor europeu.
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os limites legAis e políticos dAs orgAnizAções internAcionAis

 THE LEGAL AND POLITICAL LIMITS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

antonio euCLides Vega de PitomBeiRa  1

resumo:
O presente artigo apresenta uma reflexão sobre os limites legais e políticos das organizações 
internacionais. Sua principal finalidade é apresentar a situação atual das organizações internacionais no 
cenário mundial, demonstrando, com isso, que essas entidades não podem ser a panaceia mundial. Aplica 
conceitos próprios das Ciências das Relações Internacionais para um entendimento do sistema global de 
governança dentro do aspecto político e jurídico. A observação revela os limites das organizações em 
um sistema anárquico de nações. Para o entendimento desses limites dentro da realidade internacional, 
faz-se necessária a aplicação das teorias Bull e Wight ao presente sistema internacional.

pAlAvrAs-cHAve: 
Organizações Internacionais. Limites. ONU. OMC.

AbstrAct:
The present article shows some thoughts about the legal and political limits of the international 
organizations. The main goal of this paper is to present the actual status of the international organizations 
in the world scenario. In doing so, it demonstrates that these entities are unable to solve all the world’s 
problems. It applies concepts from International Relations Sciences to build a reasoning of the global 
system of ruling when taken in its political and juridical aspects. The observation of the international 
system reveals the limits of the international organizations in the anarchical system of nations. To 
understand these limits within the international reality, it is necessary to apply the theories of Bull 
and Wight. 

KeYWords: 
International Organizations. Limits. UN. WTO.

1. introdução

Este trabalho pretende analisar os limites legais e políticos concernentes às organizações 

internacionais universalistas. Não se trata, evidentemente, nem de um texto capaz de esgotar a descrição 

completa do papel dessas organizações, tampouco tem como finalidade avançar em análise profunda 

sobre a nova arquitetura mundial. Trata-se de um texto propedêutico capaz de lançar primeiros 

elementos de reflexão sobre o tema. O texto é resultado de pesquisa bibliográfica. No âmbito político, 

essa pesquisa se baseou em autores como Kissinger, McWilliams, Bull e Wight; no plano jurídico, 

juristas brasileiros foram a maior fonte de consulta, principalmente Rezek, Accioly, Portela e Mazzuoli.

Como veremos, um resultado esperado da reflexão sobre o tema é a percepção de que as 

organizações internacionais são uma realidade em construção, do que decorre sua variabilidade de 

funções, acordos e planos legais. Além disso, a análise legal e política de sua função permite observar 

1 Antonio Euclides Vega de Pitombeira e Nogueira Holanda, Especialista em Direito internacional e Mestre em 
Literatura Comparada, Professor do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito. Endereço profissional: Rua Castro 
Monte, 1364. Endereço residencial: rua Marcondes Pereira, 250, Joaquim Távora, Fortaleza-CE 60.130-060. Telefone: 
(85)99250582; e-mail: euclidesvega@gmail.com.
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os limites dessas instituições. O cuidado na análise mostrará que não se pode impor às instituições 

internacionais o valor de panaceia internacional.

Os limites das instituições internacionais, no âmbito político, demonstram o concerto das nações e 

suas questões de realpolitik; já os limites jurídicos revelam o caráter anárquico do sistema internacional. 

Para qualquer contexto internacional, essas duas realidades se confundem e se influenciam. Esse duplo 

processo tem seu escopo ampliado no caso das organizações internacionais universais, já que, seja por 

temática, seja por atuação política, elas trabalham em todo o Planeta.

Anteriormente ao surgimento de organizações internacionais, os atores internacionais por 

excelência são os Estados Soberanos. Sua existência em todo o globo, a força soberana e a igualdade 

jurídico-política dessas personalidades impõem ao plano internacional suas principais características: 

a anarquia e a ausência de um poder central.

Por prevalência histórica, a base da personalidade jurídica no Direito Internacional advém dos 

estados soberanos. Estes são os primeiros atores no concerto internacional. Essa realidade remonta 

aos tratados de Vestfália, que, no século XVII, estabeleceram a igualdade e independência soberana 

entre os estados nacionais.

Com a Revolução Francesa e a consequente crise napoleônica, os estados europeus perceberam 

a necessidade de lidar com algumas questões supranacionais de maneira concertada. Nesse momento 

ainda não surgia uma organização internacional universal, mas, pela primeira vez de maneira constante 

construíram um concerto internacional a fim de lidar com as questões supranacionais advindas da derrota 

napoleônica. As questões mais prementes eram o novo arranjo geográfico da Europa, as independências 

americanas, a manutenção do equilíbrio e da paz entre as potências europeias. Por certo que, nesse 

momento, não surgira uma organização internacional. O Concerto Europeu configurava-se mais 

como um fórum não institucionalizado de debate e concordância entre os países; mas vivenciava-se a 

necessidade de um ajuste supranacional.

O cenário internacional começou a mudar com o surgimento da Cruz Vermelha, em meados do 

século XIX. Foi o despontar de organismos desta natureza que ampliou a esfera de atores internacionais. 

Ao longo do século XX, os atores não estatais passaram a ter grande destaque no plano internacional.  

A principal razão para essa mudança foi a possibilidade de um maior alcance dos organismos 

internacionais em agir nas questões supranacionais. 

Os séculos XX e XXI encontram a humanidade diante de uma nova relação internacional.  

A governança global ultrapassa os Estados para contar com os organismos internacionais e, em alguns 

casos, com organizações civis ou mesmo com cidadãos. No plano prevalente, em que as personalidades 

jurídicas são Estados Nacionais e Organizações internacionais, revela-se uma sociedade de estados 

(BULL, 2002, p.19)
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Esse modelo de governança global, quando observado por circunscrições de atuação, pode 

ser representado por uma série de círculos concêntricos, embora a imagem não seja exata. O círculo 

interno é composto pelo Estado Nacional, em seguida temos as organizações regionais e, por fim, as 

organizações com vocação universal, aquelas cujo rol de membros busca englobar todos os estados. 

Dentre esses fóruns globais de discussão e governança podemos destacar a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e Organização Mundial do Comércio (OMC). Se esta tem foco no comércio e, sua 

consequente globalização econômica, aquela tem principal atuação no que concerne a paz e segurança.

As Nações Unidas são a mais duradoura tentativa de organizar e promover a paz e a relação 

entre os povos. A Carta das Nações Unidas apresenta os objetivos principais dessa organização: evitar 

a guerra, defender os direitos e a igualdade entre os homens, promover o império da lei e da justiça e 

do progresso social. Essa mensagem está expressa já no preâmbulo da carta:

CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS
NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS
a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da 
nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito 
dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer 
condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 
outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso 
social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.
E para tais fins
praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as 
nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação 
de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no 
interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso 
econômico e social de todos os povos.
Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução dêsses objetivos.
Em vista disso, nossos respectivos Governos, por intermédio de representantes reunidos 
na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados 
em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e 
estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo 
nome de Nações Unidas (SIC)2.

Os antecedentes históricos da ONU podem ser encontrados no Império Romano, no Sacro 

Império Romano ou mesmo na Santa Sé. Todos, essas instituições e governos, foram capazes de unificar 

mentalidades e governos em prol de um ideal de paz e de valores comuns. Apesar desses antecedentes 

históricos, a ONU liga-se principalmente a dois eventos: à sua antecessora Liga das Nações e ao advento 

do fim da Segunda Guerra Mundial.

A Liga das Nações foi o mecanismo proposto pelo presidente norte-americano Wilson para 

impedir outra guerra mundial. Seu objetivo era que a Liga das Nações “tudo abrangesse e que 

solucionasse pacífica e democraticamente os problemas antes que se descontrolassem, de preferência 
2 Decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/

d19841.htm – Acessado em 21 de fevereiro de 2015.
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em negociações públicas” (HOBSBAWN, 1995, p.41). A Segunda Guerra Mundial demonstra que a 

Liga das Nações falhou em sua proposta de manter a paz.

O fim da Segunda Guerra Mundial provocou a necessidade de produção de uma nova ordem 

mundial. Os aliados, vitoriosos na Guerra, encarregaram-se de construir a nova ordem mundial.  

A incapacidade da diplomacia pessoal entre os três principais líderes dos aliados, Churchill, Roosevelt 

e Stalin, em manter a paz gerou o sistema internacional de “manutenção da paz por meio da segurança 

coletiva” (McWilliams, 2005, p.25).

Conforme o Artigo 7º da Carta das Nações Unidas, os principais órgãos da sua organização 

administrativa são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e 

os Conselhos temáticos, como o Conselho Econômico e Social e o Conselho de Tutela.

A OMC tem sua história também ligada ao fim da Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro 

esboço foi um tratado geral de tarifas e comércio, conhecido pela sigla em inglês GATT. A primeira 

rodada de negociações e consequente assinatura do tratado ocorreu em Genebra, em 1947. Ao fim de 

longas rodadas de negociação e de abertura comercial, o GATT transformou-se, em 1995, durante a 

Rodada do Uruguai, em OMC. Surgia então uma Organização internacional universal para cuidar do 

elemento econômico que moldava o século XX: o comércio global. O objetivo do acordo temporário 

que foi o GATT e da sua sucessora OMC era ampliar a liberação comercial (McWilliams, 2005, p. 431).

Por esses dois exemplos, fica já evidente que o universalismo das Organizações internacionais 

ocorre não em relação à temática que abordam, mas conforme o número e a extensão geográfica a que 

se destinam. Todos organismos dessa natureza sofrem limitações semelhantes nos âmbitos jurídico e 

político. 

O limite jurídico, ou legal, precede o surgimento das Organizações Internacionais. O sistema 

internacional é juridicamente centrado na soberania estatal. Por essa razão, Bull (2002) descreve a 

sociedade internacional pelos moldes de sua anarquia. Como maneira de ilustrar, podemos imaginar 

a sociedade internacional como um estado primitivo nos moldes do estado natural rousseauniano.  

Ao contrário de ceder sua soberania e liberdade a uma autoridade superior, como imaginado por Hobbes, 

os estados modernos mantêm sua independência completa, debatendo, nos âmbitos internacionais, 

questões políticas que extrapolam suas necessidades internas. Desta maneira, as Organizações 

internacionais não são um poder supranacional que controla os Estados, mas uma associação com 

regras que devem ser seguidas por seus membros. 

Esse limite legal, que impõe uma igualdade formal entre Estados e Organizações internacionais, 

geralmente excluindo dessas uma maior precedência sancionatória do que a força de seus membros, 

remonta às origens da atual configuração mundial. Como dito anteriormente, a Paz de Vestfália 

estabeleceu o precedente da soberania entre os estados. Esse tratado, que finalizou a Guerra dos Trinta 

Anos (1648), sinalizou o fim das guerras religiosas na Europa ao mesmo tempo que incitou a diplomacia 

europeia no equilíbrio da balança de poder (ROBERTS, 2002, p.605).
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A soberania do Estado adquiria então dois valores. Internamente, sua soberania determina o 

governo, as leis, a organização e a ordem da comunidade nacional sem interferência de outro estado. 

Externamente, a soberania iguala os estados nos fóruns internacionais de debate. Trata-se de um 

elemento político do qual surge a força legal do estado. Dessa maneira, Estado Soberano seria aquela 

cujo governo é “(...) capaz de decidir de modo definitivo dentro do território estatal, não admitindo 

a ingerência de nenhuma outra autoridade exterior, bem como de participar da arena internacional e 

de conduzir sua política externa sem a intromissão de terceiros Estados” (MAZZUOLI, 2013, p.469).

A configuração anárquica do sistema de estados não é uma situação determinista da história.  

O surgimento de supranacionalidades, de encontros regionais, de uniões nacionais e de confederações 

demonstram a possibilidade de novos concertos no plano internacional. Apesar disso, a moldura 

vestfaliana permanece, razão porque a sociedade anárquica de Bull (2002) é demonstrável. O sistema 

internacional possui uma ordem diversa da construção interna das sociedades estatais.

Os Estados são os Leviatãs de Thomas Hobbes (2006), gigantes soberanos que regulam e 

controlam a sociedade civil e os súditos do estado. Assim, dentro do território nacional, o Estado é 

detentor dos poderes de sanção e coação; a ordem interna é controlada por um órgão centralizador 

capaz de impor a lei. A partir do Iluminismo, essa ordem interna deixou de seguir os desígnios do rei. 

As sociedades ocidentais passaram a perseguir o objetivo de uma sociedade estatal cuja soberania sobre 

o elemento popular, diferente da proposta hobbesiana. Apesar da natureza dialética das sociedades 

nacionais, ao fim da Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que as democracias liberais em que “todo 

poder emana do povo” prevaleceram como modelo a ser seguido.

Se o contratualismo de molde rousseauniasno prevalece no plano interno, a ordem internacional 

se estabelece de maneira diversa. Soberania interna do Estado quanto a seu território e população 

garantem ao Estado a soberania externa e a função de ator internacional. Será por meio da relação 

entre esses estados que se forma o sistema de estados. Esse sistema de estados formará uma sociedade 

no momento em que “um grupo de estados, conscientes de certos valores e interesses comuns formam 

uma sociedade” (BULL, 2002, p.19).

A existência da ONU e da OMC são demonstrações da sociedade de estados. Os valores da 

paz, da garantia e da soberania aproximam os Estados. Os limites dessa sociedade internacional, e 

das organizações que a compõem são os limites legais da soberania interna e externa. Os estados, 

dentro do sistema, estão protegidos, principalmente dos demais estados. Os assuntos supranacionais 

permanecem em segundo plano, inferior ao tema da segurança.

A principal atribuição da ONU no sistema internacional é a manutenção da paz e da segurança 

internacional. 
Praticamente todo o sistema das Nações Unidas (...) foi estabelecido com base no 
princípio da segurança coletiva mundial, segundo o qual a paz internacional só pode ser 
alcançada respeitando-se certos parâmetros mínimos de convivência entre os Estados, 
entre elas a segurança e a proteção dos direitos humanos (MAZZUOLI, 2013, p.654).
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Não sendo um regulador universal, ou seja, não tendo a função de Estado dos Estados, mas 

sendo sim uma associação de soberanias, a ONU tem sua capacidade de agir limitada, uma vez que 

está constantemente no aguardo do acordo de seus membros. Esse acordo, conforme a Carta da ONU, 

ocorre na Assembleia Geral, que pode propor recomendações, e no Conselho de Segurança, que pode 

determinar sanções (MAZZUOLI, 2013).

Também a OMC tem sua força jurídica restringida pela natureza jurídica do sistema internacional. 

Seu objetivo central é “promover o livre comércio. Para isso, a organização é competente para combater 

o protecionismo e as barreiras alfandegárias e não alfandegárias” (PORTELA, 2011, p. 359). Uma vez 

que vela pelo cumprimento dos princípios e dos acordos comerciais, a OMC possui, em sua estrutura, 

um mecanismo de solução de controvérsias, exposto no Anexo 2 da Ata da Rodada do Uruguai. Apesar 

disso, a organização não possui instrumentos para impor sanções ou coagir o infrator, podendo, no 

máximo, autorizar o Estado prejudicado a promover retaliações comerciais ou econômicas contra o 

Estado infrator. “O mecanismo de solução de controvérsias da OMC exerce, portanto, função análoga 

à dos órgãos jurisdicionais. Entretanto, tal mecanismo não inclui (...) cortes e tribunais, recorrendo 

apenas a meios políticos e extrajudiciais, mormente a arbitragem” (PORTELA, 2011, p. 365).

A ausência de um Leviatã no direito internacional é o limite legal que restringe a força das 

Organizações Internacionais. 

Para os seguidores da herança de Hobbes, o direito internacional não é capaz de conter 
[o risco de guerra], pois, mesmo que tenha, no século XX, construído com a Carta das 
Organizações das Nações Unidas, um pactum societatis, este não tem força de um pactum 
subjectionis (LAFER, 2012, p.16).

Como se percebe, essa limitação legal está estreitamente relacionada à questão política.  

A limitação política do sistema, por sua vez, enfraquece ainda mais a atuação sistemática e justa das 

organizações internacionais.

Dentre as limitações políticas, duas ganham destaque: a falta de representatividade do sistema 

e o conflito ideológico ou político. O fim melancólico da Liga das Nações demonstra a falta de 

representatividade do sistema. Embora idealizada pelo presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, 

esse país não participou da composição, tampouco figurou entre os membros daquela organização. 

Deixava de participar da organização o “fiel da balança” do poder mundial. Essa ausência foi causa 

fundamental para o fracasso da Liga (ROBERTS, 2002, p. 902).

A ausência de representatividade democrática e política ainda é uma grande limitação do 

Sistema ONU. Pode-se entender que uma Organização será representativa quando as grandes potências 

e as potências dominantes estão presentes e atuantes. Assim, não é suficiente para conter a crise de 

representatividade que haja universalidade formal de participação. Na Assembleia Geral da ONU 
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tomam assento praticamente todos os estados independentes do Planeta (MAZZUOLI, 2013, p. 651), 

o que leva a crer ser uma vitória política de reconhecimento internacional adquirir um assento na 

Assembleia Geral.

Essa representatividade demográfica não é suficiente para revelar a força, a pertinência e a 

capacidade da Organização Internacional. Faz-se necessário que as potências dominantes3  participem 

ativamente e de modo racional, sem impedir o funcionamento das Organizações Internacionais por 

causa de interesses particulares ou por conflitos ideológicos.

Uma evidência da falta de representatividade é o longo debate sobre a reforma do Conselho 

de Segurança da ONU. Esse debate ocorre desde a década de 90 do século XX e, a partir do século 

XIX, ganhou novo ímpeto com a formação de blocos de interesse nesse sentido. O Brasil, juntamente 

com Alemanha, Índia e Japão, forma o G4, grupo de países interessados em se tornarem membros 

permanentes do conselho de segurança. Essa proposta lhes garantiria poder de veto nas decisões do 

conselho (ARRAES, 2006).

O motivo para essa reforma é de caráter político representativo. O G4 é composto por três das 

10 maiores economias do Planeta. Alemanha, Brasil, Japão e Índia têm peso demográfico econômico 

e financeiro indiscutível em suas regiões além de serem atores globais. Além disso, a proposta do G4 

incluiria mais dois assentos no Conselho de Segurança, sendo um para a América Latina e outro para 

a África. Além disso, propunha-se ampliar o número de membros não permanentes do conselho de 

segurança (ARRAES, 2006).

A análise dessa proposta e seu consequente travamento demonstram como a natureza política 

das Organizações Internacionais dificulta sua modificação. Argentina, Paquistão e China se opuseram 

a qualquer reforma que incluísse, como membro permanente, respectivamente Brasil, Índia e Japão. 

Assim pode-se observar que o limite ideológico-político não foi relegado a segundo plano com o fim 

da Guerra Fria. Durante aquele período, sempre que os interesses das duas potências entravam em 

conflito, o poder de veto dos Estados Unidos e União Soviética impediam qualquer ação da ONU 

(MCWILLIAMS, 2005, p.28).

Como podemos ver com a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU, o limite 

ideológico político não deixou de existir ou de constranger a atuação das organizações internacionais. 

Esses limites não são encontrados apenas nas questões de paz e segurança. Apesar do sucesso da 

Rodada do Uruguai e da criação da OMC, essa instituição vive, atualmente, um dilema político.  

As discussões sobre a ampliação do comércio internacional estão emperradas porque a introdução 

de novos elementos a comércio mundial deve atender aos interesses de diversas nações. Questões 

3 O Conceito de potências dominantes é elaborado por Martin Wight (2002). Referindo-se principalmente à força 
militar, seriam potências dominantes aquelas que conseguem medir força com as demais potências. Para efeito de 
análise, em decorrência das dificuldades que as superpotências enfrentam em guerras sem amplo apoio político – 
como nos casos do Vietnã e Afeganistão – utiliza-se o conceito em seu aspecto militar, econômico e político.
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como subsídios para agricultura, meio ambiente e tecnologia não conseguiram vencer as reticências 

das nações mais ricas no comércio mundial. Enquanto isso, a OMC divide espaço e importância com 

grupos e acordos regionais de comércio (SATO, 2006).

Pelo exposto, podemos perceber que as Organizações Internacionais enfrentam um difícil 

cenário limitador de poder. Por um lado, há o limite legal, que estabelece uma conformação das suas 

vontades aos valores de soberania e autodeterminação dos povos. A sanção e a coação de um estado 

não dependem apenas das ações que promoveram, mas de um acerto jurídico-político que vai além 

da esfera legal das organizações internacionais. Estas, em regra, não conseguem agir como governos 

supranacionais que regulam o sistema internacional.

Além do limite legal, os dois limites jurídicos também inviabilizam o sucesso das empreitadas 

dos organismos internacionais. A ausência de representação e de poder real das potências dominantes 

e de grandes grupos democráticos provoca o desinteresse estatal em assuntos globais. Isso ocorreu 

com a ausência dos Estados Unidos na Liga das Nações e ocorre agora, na ONU, com a ausência de 

uma reforma do Conselho de Segurança. 

O conflito ideológico e o conflito político, da mesma maneira, limitam a atuação das organizações 

internacionais. Durante a Guerra Fria, o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética 

emperrava a atuação da ONU, sempre sujeita ao veto de uma das duas superpotências. Da mesma 

maneira, o conflito político que atrasa e emperra a reforma do Conselho de Segurança impede que a 

ONU ganhe maior representatividade global e incorpore mais potências dominantes na busca da paz 

e da segurança mundial.

Como vimos, o mesmo ocorre na OMC, onde as rodadas de negociação não conseguem ser 

produtivas por adentrarem em interesses econômicos e políticos de nações relevantes. Subsídios 

agrícolas, por exemplo, separam União Europeia de Brasil e Austrália. Esse congelamento das rodadas 

de comércio induz a uma regionalização e a uma bipolarização do comércio, evitando que a prosperidade 

econômica atinja a um maior número de pessoas.
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o pArQue nAcionAl, o espAço pArA turistAs e o lugAr de nAtivos: 
conflitos entre distintos modos de vidA em jericoAcoArA

THE NATIONAL PARk,, THE SPACE FOR TOURISTS AND THE NATIVES´ PLACE: CONFLICTS 
BETWEEN DIFFERENT WAYS OF  LIFE  IN JERICOACOARA.

JosaeL JaRio santos Lima 1

RonaLdo de QueiRoz Lima2 

resumo:
Contrariando o senso comum, Jericoacoara, além de ser uma paradisíaca praia cearense, no circuito 
internacional do turismo é também um Parque Nacional (PARNA), ou seja, uma unidade de conservação 
de proteção integral, e o lugar onde residem várias famílias de pescadores. De fato, “Jeri”, como fora 
apelidada por seus frequentadores assíduos, recebe turistas estrangeiros e brasileiros de tal volúpia 
que encobre a existência do PARNA como também da comunidade pesqueira. O cotidiano na vila é 
frenético a tal ponto que a circulação intensa de pessoas, a carro, a moto ou caminhando, não permite 
a percepção das distintas populações presentes lá e dos distintos usos que elas fazem de Jeri. Com um 
estudo etnográfico breve foi possível imergir nas relações entre os turistas e os nativos pescadores. 
Tal compreensão aponta para a existência de três “Jeris”: a ambiental, a turística e a dos pescadores.

pAlAvrAs-cHAve:
Antropologia. Turismo e Natureza.

AbstrAct:
Contrary to common sense, Jericoacoara, besides being a beach paradise in Ceará’s international turistic 
circuit, it’s also a National Park (PARNA), i.e., an integral protection conservation unit, and the place 
where several families of fishermen live. In fact, “Jeri” as dubbed out by regular customers, receives a 
population of foreign and Brazilians tourists of such voluptuosness that covers the existence of PARNA 
as well as the fishing community. The daily life in the village is frantic to the point that the intense 
movement of people, by car, bike or walking, does not allow the perception of distinct populations 
present there and how different they use Jericoacoara. With a brief ethnographic study was possible 
to dip in relations between tourists and native fishermen. Such comprehension points to the existence 
of three “Jeris”: environmental, touristic and fishermen’s. 

KeYWords: 
Anthropology. Tourism and Nature.

1. introdução

O espaço para turistas geralmente aparece no marketing através de imagens sínteses comumente 

denominadas de postais. Um dos postais registrados de Jericoacoara é o pôr do sol visto das dunas.  

De fato, ver o sol “nascer” e se “pôr” é um espetáculo. Quem o torna majestoso? Os turistas. Mas o 

que torna o final do dia tão especial para os turistas? Tais provocações nos levam a perceber que num 

1 Doutorando do Programa Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Email: josael.lima@gmail.com. 85 99294619

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Email: ronaldo_cultura@yahoo.com.br.  
85 88662068/ 85 34632418
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pôr do sol de “Jeri” os nativos do lugar não estão presentes, assim como os comerciantes, hoteleiros, 

garçons e etc. Não é um fato social total, mas uma espécie de ritual específico de turistas. 

Esse talvez seja um sinal de distinção entre nativos e turistas que de certa forma não dá 

visibilidade a relação entre os pontos turísticos construídos e as populações nativas. Os primeiros não 

estão nos espaços turísticos e salvo exceção, não se relacionam eles com o espaço que recebe um fluxo 

de pessoas superior aos habitantes, mas sim com o lugar onde vivem, onde nasceram, onde viveram 

seus parentes e onde viverão seus descendentes. Os pontos turísticos de uma praia, por exemplo, não 

são muito ou “rarissimamente”, para não afirmar nunca e correr o risco de um totalitarismo equivocado, 

frequentados pela população nativa. Eis que surge uma questão singular: como os pontos turísticos de 

Jericoacoara estão presentes na vida dos nativos desse lugar?

 Há diferenciações entre nativos e turistas importantes de serem consideradas na leitura antropológica 

do Turismo na região de Jericoacoara, sobretudo no que tange a experiência humana de vida. O vínculo 

com os espaços destinados a turistas se dá sob a ordem do desejo e da satisfação pessoal, dimensão essa 

que revela uma subjetividade relacionada com o extraordinário, no sentido de extracotidiano, com o 

diferente, por vezes, o autêntico; ou ainda com a necessidade do descanso, o ócio tão almejado pelos 

trabalhadores. Os nativos, nesse espaço turístico, ocupam um lugar, no sentido antropológico de Augé 

(1994). Eles detêm vínculos afetivos, memórias, portanto, uma historicidade imbricada com a trajetória 

de vida de seus antepassados, a qual está encoberta pelo fluxo contínuo de turistas.

Ser nativo de um lugar é uma condição sócio-histórica e cultural que se encontra o grupo de 

pescadores e suas famílias em “Jeri”. Isso implica necessariamente numa relação singular com o lugar 

que habitam há gerações, diferentemente da relação estabelecida entre o espaço turístico e os turistas. 

Tal distinção entre populações que ocupam uma mesma praia é possível através da chave analítica da 

historicidade de um dado grupo de pessoas. Para se operacionalizar tal abordagem, há várias medidas, 

tais como apreender as narrativas dos moradores mais antigos, verificação documental, notícias de 

jornais, registros municipais, estaduais, cartoriais etc.

A Antropologia brasileira vem construindo há décadas laços imprescindíveis com a História, 

os quais têm gerado estudos valiosos sobre a diversidade cultural (PACHECO DE OLIVEIRA: 2011), 

(SILVA: 2009; 2011), (MONTEIRO: 1994), (CUNHA: 1987), (ALMEIDA: 2013) e (VALE: 1993; 

2011). Essa linha de compreensão das experiências humanas fundamentada na perspectiva histórica das 

relações inter-étnicas no processo de construção do Brasil, não nos deixa mais crer em quaisquer tipos 

de desaparecimento de populações. Ao contrário, apontam para diversidade étnica alheia ao modelo 

ideal de nação elegido pela intelectualidade brasileira partidária do positivismo, que concebeu a ideia 

de nacionalidade como integração e homogeneização cultural dos diversos Brasis como meta. Admite 

também transformações profundas em práticas culturais, em religiosidades, na organização social de 

populações negras e indígenas, tendo em vista a dominação da cultura branca ibérica.
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Mas a dinâmica cultural é percebida para além de um discurso racial onde as matrizes culturais 

originárias sejam incorporadas as categorias cafuso, mameluco e caboclo, segundo a compreensão 

do processo de miscigenação racial como o nascimento do povo brasileiro. Evidente que houve a 

miscigenação entre as raças, mas isso não impossibilitou a permanência da forma de vida indígena, 

muito menos a negra, muito menos limou da realidade as peculiaridades culturais dessas matrizes 

humanas. O mesmo pode ser pensado sobre as populações pesqueiras e seu modo de vida, que sofreu 

modificações ao longo dos anos, mas nas atividades tradicionais expressam descendência indígena e 

negra. 

Tais traços culturais foram “invisibilizados” pela historiografia oficial através daquelas 

categorias raciais. Pode-se pensar numa invisibilização dos pescadores em Jericoacoara pelas relações 

de finalidades turísticas. Tal dinamicidade é percebida em relações inter-étnicas, ou seja, entre grupos 

humanos que detêm formas de viver, de pensar o mundo e de se estabelecer no mundo por meios distintos 

uns dos outros. E quando diferentes formas de viver coabitam num mesmo espaço? Empresários do 

ramo turístico inseriram na praia de Jeri equipamentos de profundos impactos ao modo de vida nativo, 

o que se configura numa apropriação dos recursos naturais ali disponíveis para serem vendidos como 

atrativos turísticos: pedra furada, sol, mar, dunas, paisagem etc.

O intenso comércio de serviços, produtos e de lazer detêm um usufruto específico da praia, 

transformando-a num espaço fabricado para turistas. Esse fenômeno se relaciona com o modo de vida 

tradicional da comunidade pesqueira residente há gerações em Jeri de maneira conflituosa, pois as 

famílias de pescadores e de marisqueiros e de agricultores construíram uma forma de viver com os 

recursos disponibilizados pela natureza naquele lugar. Então, alguns apontamentos para problematizar 

como a relação entre nativos, empresários e turistas se dá, revelando os conflitos estabelecidos e 

como, tudo isso, é constitutivo de espaço para turista bem como de lugares nativos. Observações 

sobre a inoperância do Parque Nacional de Jericoacoara, cujas agressões ao meio ambiente refletem a 

contradição entre a mercantilização da natureza com finalidade turística e o modo de vida tradicional 

dos nativos, também são conforme os objetivos deste texto por revelar dimensão socioambiental dos 

conflitos vivenciados em “Jeri”.

2. o lugAr dos nAtivos

Na praia principal à tarde a paisagem se constitui por turistas tomando sol, o mar azul reluzindo 

a luminosidade do sol das dezesseis horas, os bares e restaurantes à beira mar recebendo pessoas com 

música ao vivo, vendedores de coco, água e cerveja passam pela praia, inclusive o comércio livre 

de drogas ilícitas como a maconha e a cocaína. Alguns pescadores bêbados passeavam pela praia, 

semelhante a outros vistos em várias praias do litoral Oeste e Leste do Ceará, completam, geralmente, 

a paisagem do final de tarde em “Jeri”, apesar de não se aproximarem dos turistas.
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Num determinado setor desta praia havia barcos posicionados lado a lado. A embarcação de 

Jericoacoara tem diferenças estruturais das canoas e jangadas características do litoral cearense. O barco 

é do tipo “Biana”, conforme me explicou um pescador da região, é pontiagudo, estreito em relação 

aos botes, outro tipo de embarcação artesanal, assemelhando-se a eles pela forma de locomoção: uso 

da força do vento captada por um tecido armado por estrutura de madeira de tal forma que lembra um 

triângulo retângulo; e o barco é dirigido por um leme de madeira.  A esse dispositivo de locomoção 

a base de vento se dá o nome de vela. A vela é comum aos barcos que realizam a nomeada “pesca 

artesanal”, cuja predominância está em todo o litoral cearense. Entretanto, em cada comunidade de 

pescadores há especificidades quanto aos meios pelos quais realizam a apreensão do pescado, o barco 

“Biana” de Jericoacoara é uma delas.

Num daqueles barcos estava um pescador “remendando” uma rede de pesca, ou seja, fechando 

aberturas feitas por corais nela, ou por peixes grandes em fuga da armadilha de fios de náilon. A rede 

de pesca que esse homem estava consertando era do tipo “caçoeira”, como bem o mesmo confirmou 

quando fora inquirido. Há vários tipos de rede de pesca, tais como: “caçoeira”, “galão”, “galãozinho”, 

“tarrafa”, “manzuar”, “landuar”, seriam elas armadilhas para peixes feitas com fios, pois há armadilhas 

feitas com galhos de plantas denominado de “xoke”. Não cabe aqui a descrição da confecção de rede 

de pesca, entretanto, pode-se assegurar que se trata de uma artesania típica das populações litorâneas, 

além da confecção dos barcos e das velas. 

Esta singularidade traduz uma tradição na atividade pesqueira que não fora apropriada, até 

o momento, pelas atividades turísticas. Pescar com redes não é uma atividade presente em pacotes 

turísticos. Por outro lado, os mergulhos promovidos por empresas especializadas, nos quais a paisagem 

submarina é o principal atrativo: cardumes, corais, crustáceos e cnidários vivos, ou a pesca esportiva, 

esportes radicais como windsurf, kitesurf, surf, passeios de barco pela costa, são atividades possíveis 

a turistas. Essas atividades promovem impactos nas práticas tradicionais da pesca por acontecerem 

no mar em áreas pesqueiras, utilizando a força dos ventos para a locomoção sobre o mar. Essa é uma 

apropriação de uma força natural com o fim esportivo e até mesmo de lazer que compete com a pesca 

tradicional, cuja finalidade é o alimento das famílias de pescadores e o comércio local. 

Quando indagado sobre a presença dos estrangeiros, aquele pescador na “Biana” disse, olhando 

para a “caçoeira”, já haver trinta anos da chegada deles. Mas para afirmar isso, contou brevemente a 

sua trajetória no lugar que crescera pescando. Ele não demonstrou, aparentemente, ter apreço pelos 

elementos paisagísticos, tais como as dunas, o mar, e o sol. Não é possível afirmar se as dunas, os 

morros na linguagem nativa, têm destaque como elementos paisagísticos na vida dessas pessoas como 

têm para o Turismo. Talvez a quantidade de carros e de prédios na capital, provavelmente, sim. Em 

contrapartida, sol, praia e dunas são elementos muito caros aos pacotes de viagem para “Jeri”.
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Outros atrativos para turistas são a vida noturna da vila turística, a variedade gastronômica, o 

conforto dos hotéis e pousadas, as festas, os bares, o passeio sobre as dunas, o passeio de jangada, a 

ida à pedra furada. Além disso, há o turismo sexual, o comércio de drogas lícitas e ilícitas, inclusive, 

do crack. Enfim, há toda uma infraestrutura disponível e em decorrência do turismo nessa vila, que 

vai se forjando numa cidade sobre a areia. 

Quando o Sol se põe, aplausos se fizeram na duna do pôr do sol. Tal ação coletiva muito se 

assemelhou a uma exemplificação do conceito clássico de “ação social” de Max Weber, pois uma ou 

duas centenas de pessoas não poderiam ter um gesto espontâneo e instantâneo sem acerto prévio e 

sem se conhecerem, ao menos. É bem verdade que as redes sociais acumulam bem mais “amigos” do 

que a duna do pôr do sol de “Jeri” abrigava de pessoas naquela tarde, mas é pouco provável que um 

conjunto de face’s friends tenha articulado tal ato em favor da paisagem natural. A ação de aplaudir o 

pôr do sol disparou a seguinte questão: o que leva um grupo de pessoas a aplaudir o pôr do sol? O fato 

é que para responder tal questionamento que parece ser feito sobre uma ação completamente banal e 

natural, seria necessária uma maratona de entrevistas com as pessoas que aplaudiram aquele pôr do 

sol ou que já estiveram em “Jeri” e que já o aplaudiram. 

Na flagrante inviabilidade, vale compreender os aplausos como uma relação estabelecida entre 

um determinado grupo de pessoas e as “forças biofísicas” (LITTLE: 2006): o sol, a duna do pôr do 

sol e o mar. O olhar direcionado para a paisagem constituída pelo sol e pelo mar no final do dia traduz 

ainda o desejo turístico por espetáculos naturais. Os aplausos instantâneos ao “sumiço” do sol revelam 

uma epifania coletiva estabelecida após la journée du turiste. A satisfação do público em ver o cair 

do dia se assemelha ao término de um grande show musical, espetáculo teatral ou de dança. Aqueles 

aplausos revelam ainda um estado de gozo pleno que revela uma dimensão espiritual da experiência 

humana como turista no contexto de Jericoacoara: paraíso tropical no circuito turístico internacional. 

Daí se compensa a longa distância percorrida e os campos de dunas transpassados até chegar à vila 

de chão de terra. 

Jericoacoara pode ser chamado de paraíso ecológico. Mesmo sua fama correndo o 
mundo, Jeri, como é chamada, continua com ar de lugar intocado. Esta áurea se mantém, 
principalmente, pela dificuldade de acesso. Os 300 quilômetros que separam Jeri da 
capital Fortaleza podem ser percorridos num veículo 4x4, durante cerca de quatro horas. 
Ou, mais recentemente, de ônibus: são cinco horas até a cidade de Jijoca de Jericoacoara 
e mais uma corcoveando pelas estradas de areia, a bordo de veículo adaptado rumo à 
pequenina vila.  (Fonte: CVC Viagens).

Em destaque um trecho de um texto publicitário produzido para despertar o desejo de viagem 

para Jericoacoara. O “paraíso ecológico” ao qual o anúncio se refere diz respeito ao “Parque Nacional 

(Parna) de Jericoacoara” criado em 20023 . No entanto, a vila apresenta poluição de esgoto, de lixo, de 

3 Informações retiradas do site do Instituto Chico Mendes (ICMBio).
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CO² pelo fluxo de carros, há também hospedarias sendo construídas em área de conservação de proteção 

integral. Apesar da associação de moradores de Jericoacoara resistir, a pressão pela urbanização da vila 

é uma realidade crescente que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, segundo 

uma vendedora de artigos indígenas. Ela também informou que a fiscalização do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é inexistente. É bem verdade 

que as placas indicativas da existência do Parque Nacional de Jericoacoara não captam a atenção do 

fluxo turístico e o marketing das agências de viagem não lidam com a proteção e conservação da área 

correspondente ao parque, bem como empreendedores do turismo. 

A noção de ambiente proposta por Ingold considera os materiais necessários aos fluxos da vida 

que se constituem no mundo ambiente, ou seja, num espaço com condições para o desenvolvimento de 

formas de vidas distintas. Nesses termos, seria estranho se na praia de Jericoacoara, onde há restaurantes 

que ofertam peixe no cardápio, não houvesse atividade de pesca. 

Os pescadores vivenciam o ambiente onde estão, percorrem o mar utilizando a sinergia do vento, 

apanham peixes e os vendem ou consomem. Eles também estão em relação com os turistas que usam 

a praia como espaço de lazer, sobretudo. Veja, como se inter-relacionam sol, mar, ar, areia, ventos em 

diferentes fluxos de vida: o nativo e o turístico.

Então, os pescadores estariam num fluxo de vida que se constituiu nesse ambiente e o turístico 

noutro. Em ambos os casos, utilizam-se materiais específicos para a vivência nesse mesmo espaço.  

A começar, os turistas não residem em “Jeri”, não vivenciam as transformações geológicas, residenciais, 

as estiagens, a baixa estação, não dependem da pesca ou do comércio. A população nativa vivencia 

essas situações que não aparecem para o público no geral.

Ingold lida com a experiência humana diante dos vários ambientes que ocupa, rompendo com 

a separação clássica entre Homem e Natureza. Pensadores clássicos como Hobbies, Locke, Rousseau 

e Descartes consideraram a separação entre homem e natureza como a ruptura com um estado de 

barbárie da humanidade. Além deles, o cientificismo ocidental que cunha “objetos” de investigação 

metodológica, o racionalismo científico, isola as relações humanas e as formas de vida em grupos da 

natureza, (OLIVEIRA, 1995)4. Nessa perspectiva o autor propõe uma mudança epistêmica na qual 

seja possível desenvolver uma antropologia da vida. A principal preocupação da proposta epistêmica de 

Ingold é romper com o paradigma clássico do racionalismo que produz dicotomia Homem/ Natureza. 

Outra ruptura se dá com a crítica ao antropocentrismo científico ao estabelecer uma simetria entre os 

seres vivos e a consideração da necessidade dos materiais para a vida acontecer em fluxos, segundo 

o autor. 

4 É um texto de valiosa argumentação filosófica e epistemológica, que rompe com a hegemonia da objetividade nas 
Ciências Sociais. Provavelmente, é um texto pouco conhecido, mas de grande valor por propor avanços significativos.



DIÁLOGO JURÍDICO

93O PARQUE NACIONAL, O ESPAÇO PARA TURISTAS E O LUGAR DE NATIVOS: 
CONFLITOS ENTRE DISTINTOS MODOS DE VIDA EM JERICOACOARA 

Com a conferência “O LUGAR (E EM LUGAR) DO MÉTODO” (1995), proferida por Roberto 

Cardoso de Oliveira (RCO) na Universidade Federal do Paraná em comemoração ao centenário do 

livro “As regras do método sociológico” de Émile Durkheim5, desenvolve argumentação crítica ao 

biologismo durkheiminiano que remonta uma tradição científica racionalista e empirista nas Ciências 

Humanas, cuja subjetividade é sobrepujada em função da objetividade. Uma virada epistemológica 

também é proposta por Edgar Morin ao trilhar o caminho para uma teoria da complexidade, saindo do 

reducionismo do cientificismo empirista. Através da noção de sistemas aberto e fechado, elabora meios 

teóricos que considerem a criatividade, a subjetividade, as individualidades no mundo humano enquanto 

canais do conhecimento científico. Tal autor considera que o homem está na natureza e a diferenciação 

do primeiro no meio é onde reside a complexidade. Além disso, reaproxima sujeito e objeto, de tal forma, 

que conclui sobre a interdependência deles, ou seja, um só é possível em relação ao outro.

O fato é que a crítica ao racionalismo científico não é exclusiva de Ingold, mas com esse 

autor a Antropologia ganha dimensão de uma ecologia humana onde o estudo do fluxo da vida é o 

estatuto epistêmico. Nesses termos, é possível pensar nas relações entre diferentes culturas presentes 

em Jericoacoara, principalmente no que tange a construção de espaços turísticos e de lugares nativos. 

Pensar seus interstícios e as relações socioambientais significa apontar caminho de análises sobre a 

comunidade pesqueira de Jeri no contexto do turismo internacional. Nesse âmbito o Parque Nacional 

surge de forma a impor usos da área correspondente à unidade de conservação que contraria a liberdade 

econômica de livre exploração e consequente expansão de empreendimentos.  

2.1. confronto entre regime de posse e de propriedade de terra: uma relação interétnica histórica

O lugar dos nativos entra em confronto direto com o empreendedorismo turístico. Através da 

voz de pescadores já idosos é possível adentrar na dimensão nativa da vila de Jeri. Ao ser inquirido 

sobre a Jericoacoara antes da chegada dos estrangeiros, N. falou de sua própria história. Filho nativo 

de Amontada, o referido pescador nasceu num lugarejo chamado Icaraí. Na linguagem nativa tal 

informação é comunicada da seguinte maneira: N. é do Icaraí de Amontada. Ou seja, o lugar identifica 

a pessoa, assim como a maternidade ou a paternidade. Há nessa afirmativa um sentido de pertencimento 

inerente à historicidade dessa pessoa que vasculhava a memória em busca de fatos que remontassem 

à Jericoacoara ancienne. Esse pescador antigo chegou a uma vilinha de pescadores no ano de 1967, 

segundo o próprio, a convite dos pescadores locais para fazer caçoeira com o objetivo de se desenvolver 

a pesca do peixe camurupim. Tinha planos para passar dois meses apenas, mas já está em Jericoacoara 

há quarenta e seis anos. 

5 É preciso que se deixe claro: Durkheim teve o mérito no texto que fundou a Sociologia enquanto Ciência dentro do 
paradigma racionalista, entretanto, as ideias foram sendo gestadas através de ensaios, críticas e colaborações feitas 
à revista L’Année Sociologique por vários pensadores do século XIX, tais como Spencer e Mausse.
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N. falou sobre os barcos de pesca do tipo “Biana” que têm diferenças agudas em relação às 

canoas presentes na faixa litorânea compreendida entre os municípios de Acaraú ao Icapuí. A Biana 

é estreita, não tem compartimentos fechados em relação às canoas de outras praias, as quais N. se 

referiu como “boião”, seriam elas canoas largas e maiores do que o comum. Essa canoa “boião” ou 

bote passa alguns dias no mar, pois possui capacidade de armazenar as redes, dispõe de compartimento 

dormitórios e de espaço para depósitos de isolante térmico (isopor) para resfriar o peixe, afirmou o 

velho pescador. A Biana comporta passar apenas uma noite no mar e percorre uma distância de um 

a três quilômetros entrando no mar. Tal embarcação predomina a partir de um lugar chamado Preá, 

uma praia anterior a “Jeri” e depois de Acaraú. Os barcos do tipo “Biana” têm variações entre si, pois 

podem ter ou não quilhas, espécie de saliência aguda no fundo do barco, como também apresentar 

variações de fundo: chato, liso etc. essas embarcações são feitas em Tatajuba.  

A pesca do camurupim sustentou as famílias nativas de Jericoacoara. Essa atividade nutriu a 

vila de pescadores nessa praia em período anterior à chegada de estrangeiros, assim como também 

alimentou e alimenta as famílias das várias praias da rota do sol poente, litoral oeste do Ceará.

Com o turismo a estrutura do povoado ganhou nova dimensão, deixando de ser exclusivamente 

um lar para ganhar também o caráter de receber pessoas para o lazer, para a prática esportiva, para o 

descanso etc. As poucas casas de pescadores foram recebendo viajantes. Depois, deram lugar a pousadas 

e restaurantes, e posteriormente a lojas de artigos diversos. Logo a pesca do peixe camurupim cedeu 

para a do “pescado” e do “robalo” conhecido entre os pescadores como “camurim”.  Tal mudança 

parece seguir o menu das pousadas e restaurantes, os quais aparentemente seguem uma tendência 

internacional de gastronomia litorânea direcionada para turistas. N. afirmou que Jericoacoara se tornou 

local afeito ao turismo no mundo pelo esforço do Deputado Estadual João Jaime, que possibilitou a 

criação do Parque Nacional, tornando-se ainda mais atrativa ao turismo. 

O aumento da população de turistas intensificou a economia de Jericoacoara, valorizando a 

água de coco, o comércio do peixe e dando vida a um setor imobiliário através da compra de casas dos 

nativos para a construção de hotéis, pousadas e restaurantes, assim, houve a valorização econômica 

das terras. Então, emerge a propriedade privada em Jericoacoara, por volta da década de 80, muito 

embora a República do Brasil tenha sido estabelecida sob a economia agrária proveniente do regime 

fundiário de propriedade privada.

A Lei 601/1850 estabeleceu o regime de propriedade de terras no Brasil imperial, pois até então 

vigorava o regime de posse. Tal mudança acontece no âmbito do legislativo, pois não liquidou com a 

vida humana emergida na posse como regime de ocupação de terra, que permaneceu entre populações 

indígenas, campesinas, negras e tradicionais, todos elas à margem daquela lei. O regime de propriedade 

objetivou aumentar a produção econômica nesse período, além da necessidade do povoamento, meio 

de garantir a unidade territorial. Apenas um século depois, nos anos oitenta, o regime de propriedade 
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chega a Jericoacoara com o turismo, diferentemente da região Centro-Oeste, Sudeste e Norte, regiões 

nas quais o desenvolvimento de atividades agrárias e extrativistas foi determinante para o monopólio 

do uso de grandes quantidades de terras para a monocultura. Apesar da independência econômica, 

política e da ideologia brasileira terem sido erigidas sobre a produção agrícola regida pelo regime da 

propriedade privada, bem como da escravidão negra e indígena, jamais sucumbiu o uso coletivo de 

terras para fim de subsistência e de moradia por população ultrajada como camponesa. 

É importante dizer que há populações originárias, classificadas como indígenas no processo 

colonizador (ALMEIDA, 2013), que têm como característica de grupo o uso da terra para viver. É dela 

que elas tiram o sustento material e nela que vivem a orientação religiosa na qual creem; é na terra 

que habitam onde constroem seu lar segundo cultura própria. Segundo o censo 2010 das populações 

indígenas brasileiras do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), habitam o território 

brasileiro 896,9 mil índios, que compõem um grupo de 305 etnias, que, juntas, têm domínio de 274 

idiomas. Desse conjunto populacional, 324,6 mil índios que correspondem a 36,2% residiam em área 

urbana e 572,2 mil índios que correspondem a 63,8% residiam em área rural. As residências de pessoas 

indígenas estão localizadas nas grandes regiões fora e dentro das Terras Indígenas (TIs), distribuídos em 

termos de área urbana e área rural da seguinte forma: Norte – 73,5%/26,5%; Nordeste – 45,6%/54,4%; 

Sudeste – 16%/84%; Sul – 50,1%/49,9%; Centro Oeste – 72,5%/27,5%. 

Os números mostram a presença indígena no Brasil, o que evidencia experiências humanas com 

a terra distintas da finalidade empresarial. Há nações originárias, pré-brasileiras, que se relacionam 

com a terra sob uma lógica distinta da produção para a exportação, as quais entram em confronto 

com o regime de propriedade de terra impresso pelo Estado Imperial brasileiro, reproduzido no 

regime republicano e no federativo de maneira a manter uma hegemonia aristocrática inabalável. 

Tal hegemonia vem violando as terras das populações originárias desde a predominância da posse 

nomeada a donatários reconhecidos pela Coroa Portuguesa, período que consiste entre os séculos XVI 

ao XIX. Tal violação atinge o regime de posse tradicional de diferentes formas, cujo fim é usar a terra 

para produção comercial, o que compreende as populações indígenas e as de modo de vida tradicional 

pesqueiro como improdutivos, logo não servem a economia nacional. 

Essa é a tensão comum entre as populações cujo modo de vida não acumula capital (econômico, 

financeiro, cultural etc.), embora elas usem de materiais comuns à humanidade no fluxo de vida que 

constroem: televisão, geladeira, roupas, sapatos, chinelas, celular etc. 

A posse não garante a propriedade por não existir fé pública que reconheça o registro de uma 

coisa. Nesses termos, não se restringe a ausência do registro de terra a populações indígenas, mas se 

estende a populações conhecidas como sertanejas, serranas, campesinas, pesqueiras, ribeirinhas etc. Ora, 

se uma determinada terra não tem registro, logo não há proprietário, então, é possível fazer o registro 

dela mesmo que haja dezenas de famílias no lugar. A ênfase na espoliação de terras de populações 
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alheias à lógica da propriedade é importante para percebermos o processo de invisibilização sofrido 

por grupos humanos que vivem sob o regime de posse, sobretudo, pelos pescadores que residem em 

Jericoacoara, os quais estão encobertos pelo espaço turístico. Há, portanto, uma espécie de demarcação 

das áreas de residência pelo uso direto das famílias radicadas num determinado espaço.

Embora no caso das populações indígenas exista o artigo 231 da Constituição Federal de 

1988 que garante a posse inalienável da terra tradicionalmente ocupada bem como a exclusividade 

do usufruto dela, os casos de violações dessas terras vêm crescendo mediante alegação de título de 

terras com algumas dezenas de anos por latifundiários. Esse contato acometido por violência torna 

visível o confronto entre regime de propriedade e o de posse de terra, cujos parâmetros jurídicos, no 

segundo caso, identificam uma terra indígena pela ocupação tradicional, pela autoidentificação; e no 

que tange a populações tradicionais o modo de vida próprio, ou seja, distinta do modo de vida nacional 

etc. Não será apresentado aqui dados que mostrem se os pescadores de Jericoacoara têm propriedade 

ou posse dos lugares que residem, mas o fato é que predomina o regime de propriedade num lugar 

que tradicionalmente predominou o regime de posse. E isso gera conflitos permanentes em relação à 

imposição de usos de espaços para turistas em detrimento da comunidade nativa. 

O senhor N. afirmou que antes de chegarem os estrangeiros, a posse de uma pessoa era suficiente 

para dizer que uma determinada área próxima a uma casa de taipa tinha dono. Bastava uma pessoa 

construir uma casa em um lugar para identificar que o “construtor” era o dono dessa área. Caso houvesse 

uma casa abandonada, poderia outra pessoa derrubá-la e construir uma nova casa e ser compreendido 

na região como o dono daquele espaço, embora não tivesse comprado. Esse caso dá ênfase a um modo 

de vida que desconhece a comercialização como atividade central. 

Tal reflexão permite distinguir a população de pescadores de “Jeri” dentro do espaço turístico 

por não se destacar no prisma da acumulação de capital, na atividade comercial, ou no ramo da hotelaria 

ou nos serviços de restaurante, de esportes radicais na água ou nos passeios pelo Parque Nacional. Daí 

a impressão da inexistência de pescadores, o que muito ganha reforço da construção de Jericoacoara 

como um “paraíso ecológico” pelas agências de turismo que dão ênfase às atividades, ao ambiente, à 

paisagem que corresponde ao desejo dos turistas. É possível também pensar o ambiente Jericoacoara 

(sol, mar, dunas, formações pedregosas, ruas de terra e a localização distante da capital) como agentes 

naturais do Turismo e a infraestrutura de hotelaria, de gastronomia e de comércio como agentes de 

turismo produzidos pelo homem em função dos primeiros.

Hoje, N. tem um barco, os filhos pescam nele para restaurantes. Ele tem 64 anos, já é bisavô 

e está casado com uma nativa de Jericoacoara, motivo pelo qual permaneceu nesse lugar. Com os 

estrangeiros, N. afirmou que chegaram as drogas. Viciavam os nativos e como esses não tinham dinheiro 

para permanecerem consumindo, partiam para os roubos. Afirma ainda que em Jeri há muitos carros 

e muita gente e que o ano de 2013 ainda não houve baixa estação. 



DIÁLOGO JURÍDICO

97O PARQUE NACIONAL, O ESPAÇO PARA TURISTAS E O LUGAR DE NATIVOS: 
CONFLITOS ENTRE DISTINTOS MODOS DE VIDA EM JERICOACOARA 

2.2. narrativa sobre um paraíso perdido!

O senhor J.D. é provavelmente o mais antigo morador de Jericoacoara ainda vivo, atualmente. 

Ele é filho de um pescador daquele lugar que morrera com cento e quatorze anos, quando o antigo 

pescador tinha treze anos. Fazendo as devidas operações matemáticas, conclui-se que a provável 

data de nascimento do pai desse senhor é 1819. A memória desse homem é algo precioso para uma 

abordagem histórica da população nativa de Jericoacoara.

J.D. contou sobre os primeiros moradores que eram pescadores vindos das matas fugidos da seca 

de 1907 e 1918. Sabe-se por outras fontes que houve uma grande seca no ano de 1888, denominada 

de seca dos três oitos (PATRÍCIO, 2010). O antigo pescador contou sobre dificuldades enfrentadas na 

vida ganha no mar, sobre ventos que viram barcos e uma experiência pessoal de naufrágio, do qual 

foi salvo por São Francisco, segundo ele. Falou ele sobre viagens que fazia ao Maranhão para pescar, 

da fartura de peixes e de camarão. Essas viagens contadas por ele parecem verdadeiras epopeias.  

As pescarias primeiras davam “sardinha”, “xareu’, “cavala”, “serra” como resultado para o povoado. 

Outro caso narrado foi à enchente provocada pelo mar que entrou no povoado cerca de 200 

metros há quarenta e cinco anos atrás (1968). Falou também sobre as pessoas que moram depois 

da duna do pôr do sol, e sobre as antigas moradas de seus pais e irmãos onde hoje fica o IBAMA.  

Ao ser inquerido sobre o porquê da vila ter sido feita de frente para o Oeste, ele disse que as pedras do 

serrote, lado Norte, protegem o povoado das ondas do mar. Antigamente, no tempo de seu pai, o mar 

avançou por dentro do povoado, pelo continente, até o outro lado, onde está a duna do pôr do sol. Não 

sei se esse caso é o mesmo da enchente, mas o fato é que o mar entra no continente naquela região 

e a forma como está a vila hoje é resultado de uma estratégia de defesa do avanço do mar. Isso pode 

implicar numa adaptação consciente, não determinista, ao movimento da natureza. 

A geografia do lugar é um fator gerador de uma moradia que se forjou tradicionalmente 

em Jericoacoara, pois todos os empreendimentos posteriores ao povoado de pescadores seguem a 

organização original da vila. Evidentemente, a luta política da associação de moradores também 

deve ter tido papel singular na preservação da área de construção na vila, preservando o que hoje se 

conhece como Parque Nacional, não só pelo mangue ou pelas dunas em si, mas também pelo fato 

da possibilidade de novas enchentes e de possíveis ventanias acima da média. Então, na tentativa de 

compreender sobre os fluxos de vida que se constituem em Jeri é importante também uma abordagem 

socioambiental com o objetivo de se reconhecer os movimentos da natureza dos ventos, do mar, das 

dunas, bem como as adaptações humanas construídas com eles. Um diálogo da antropologia da vida 

é possível com as Ciências Ecológicas, sobretudo com a ecologia política. 
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Para tanto, o pesquisador em ecologia política deve mapear as principais forças biofísicas, 
tais como a conformação geológica de uma região, a evolução biológica da fauna e flora 
e os fluxos hídricos, junto com as principais atividades humanas, tais como os sistemas 
agrícolas, os efluentes industriais lançados ao ambiente e a infraestrutura de transporte e 
comunicação instalada na região. Além de estar atento aos dois lados dessa causalidade, 
o pesquisador também procura identificar as realidades socioambientais que surgem 
das interações entre os mundos biofísico e social que só uma abordagem ecológica é 
preparada para enxergar. (LITTLE: 2006, p. 90).  

O senhor J.D., retomando a narrativa, disse também que o povoado antigo era formado por casas 

distantes umas das outras e que tinham pequenas porções de terra para plantar. Na praia da Malhada 

havia árvores de onde tiravam madeira para a construção das casas e para lenha. Era uma fonte de 

matéria-prima para construção de barcos, talvez.

O velho pescador assegura que hoje a Jericoacoara está muito bem em relação à pobreza que ele 

viveu. A vida de pescador é difícil e quando a juventude se emprega nas pousadas, nos hotéis ou como 

caseiros, não querem mais a pesca, afirmou. Essa atividade tradicional é majoritariamente masculina. 

Há cerca de dez barcos que continuam na atividade para alimentar o comércio local: peixarias e 

restaurantes com os peixes robalo e pescado, predominantemente. A infraestrutura de Jericoacoara hoje, 

em termos de saúde, um posto médico, de educação, até o fundamental II, e de comércio, é bastante 

avançada para o tempo do povoado iluminado apenas por lamparinas e lampião. A essa condição de 

esquecidos ou isolados do mundo pertencente à Jeri ancienne, não retornará jamais.

Há uma diferenciação entre pessoas economicamente estáveis ou ricas (comerciantes e 

empresários do ramo de hotéis ou de restaurantes) e as pessoas de menor poder aquisitivo, geralmente, 

descendentes ou famílias de pescadores. Essa distinção é vista na linguagem, na roupa, nas atividades 

em que se ocupam e no local onde moram, sendo o segundo grupo de pessoas os habitantes majoritários 

da região mais afastada do centro de Jericoacoara.

Bem diferente essa situação da vivida pelos pescadores e suas famílias, antigamente, quando 

recebiam os mochileiros e davam de comer e de dormir a essas pessoas. Havia uma relação de 

acolhimento que se estabelecia por troca de agrados. J.D. contou sobre um fato de sua vida que elucida 

a relação por agrados. Estava ele e a família buscando um lugar para passar a seca que tornou a terra 

improdutiva. Nessa jornada, no ápice da fome, matou um boi e saciou a necessidade da família com a 

carne do animal. O proprietário do bicho foi saber o que havia acontecido com o bovino e encontrou 

o senhor Diogo e a família almoçando. Ao compreender a situação deu perdão pela morte do animal e 

ofereceu farinha e caixa de madeira para o transporte da carne. Alguns anos depois, o mesmo fazendeiro 

bate na porta da casa de J.D. e pede comida e abrigo. Sanada a fome do viajante e após seu descanso, 

o dono da casa lhe ofereceu aquela mesma caixa de madeira com mantimentos para viagem de volta. 

Foi, então, que o fazendeiro reconheceu o homem que havia matado seu boi. Nesse instante J.D. disse 

ao viajante que se tivesse o matado por causa do boi jamais havia conseguido alguma coisa para lhe 

oferecer de volta.
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Poderíamos entender tal narrativa como uma evidência da “reciprocidade obrigatória” cunhada 

por Mauss no Ensaio sobre a Dádiva, pois histórias como essa são narrativas comuns à memória de 

populações pesqueiras, indígenas, quilombolas e sertanejas. Denota ainda um modo de vida distinto 

do da realidade nacional por ter como meio de relação o compartilhamento do que se tem, diferente 

do poder aquisitivo da compra gerado pelo trabalho que se desempenha. J.D. também contou sobre a 

chegada do senhor N., em 1958, que saiu das Moitas, localidade de Itapipoca, para ir fazer caçoeira 

em Jericoacoara, o que não existia ali.

Por fim, a narrativa do senhor J.D., intensa e contínua, revelou que seu pai contava sobre uma 

luta de artilharia contra piratas naquela região. Ele, o pai, chegou a ver balas de canhão, segundo a 

descrição do objeto pelo velho pescador, que é uma descrição de outra descrição, a do pai. Por fim o 

velho pescador mostrou um quadro fixo na parede da sala de sua casa que retrata o descobrimento do 

Brasil em Salvador, afirmando que os descobridores passaram por Jericoacoara, descobrindo a ponta 

do Brasil. 
Outra história de J. D. se refere à aparição de um frei vista por pescadores do mar onde hoje 

está a pedra furada e a caverna. Tal acontecimento possibilitou para o imaginário nativo a nomeação 
de um dos cartões postais de Jericoacoara como a Pedra do Frei. Pode-se pensar que a “pedra furada” 
é para os nativos um lugar místico onde aparece a alma de um frei, ao mesmo tempo em que é para 
os turistas um dos cartões postais de Jericoacoara.

3. considerAções sobre o pArnA e A vilA

Será que na Vila de Jericoacoara ainda vivem pescadores? Essa questão nos fez buscar 

a conceituação de populações tradicionais elaborada pelo antropólogo Antônio Carlos Diegues, 

pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, 

da Universidade de São Paulo - NUPAUB-USP:

“As populações e culturas tradicionais não indígenas, são, de forma geral, consideradas 
“camponesas” (Queiroz, 1973), e são fruto de intensa miscigenação entre o branco 
colonizador, o português, a população indígena nativa e o escravo negro. Elas incluem 
os “caiçaras” que habitam o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná; os “caipiras”, 
dos estados do sul; os habitantes de rios e várzeas do Norte e Nordeste (os vargeiros); 
as comunidades pantaneiras e ribeirinhas do Pantanal Mato-grossense; os pescadores 
artesanais, como os jangadeiros do litoral nordestino; as comunidades de pequenos 
produtores litorâneos açorianos de Santa Catarina etc. São populações de pequenos 
produtores que se constituíram no período colonial, frequentemente nos interstícios da 
monocultura e de outros ciclos econômicos. Com isolamento relativo, essas populações 
desenvolveram modos de vida particulares que envolvem grande dependência dos 
ciclos naturais, conhecimento profundo dos ciclos biológicos e dos recursos naturais, 
tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até uma linguagem específica, com 
sotaques e inúmeras palavras de origem indígena e negra.” (DIEGUES, 2001, p. 10)
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A Praia de Jeri em virtude da mobilização social se transforma em Área de Proteção Ambiental 

(APA) no ano de 1984, por meio do Decreto 90.379, de 29 de outubro daquele ano, que marcou o 

fim da Ditadura Militar no País. No ano de 2002 se tornou um Parque Nacional (PARNA) com uma 

área de 8.416,08 hectares, através do Decreto nº 04 de fevereiro do aludido ano, sendo administrado 

pelo Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente de Recursos Naturais (IBAMA) e depois 

pelo Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade (ICMBio). Esta categoria de Unidade de 

Conservação é considerada pelo SNUC como de Proteção Integral, tendo como objetivo principal a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, mas em se referindo a uma área que 

passou a se tornar um espaço turistificado internacionalmente, essa condição de proteção ambiental foi 

paulatinamente ameaçada. O processo de Planejamento Estratégico do PARNA, realizado no período de 

junho a novembro de 2004, constituiu-se em um dos importantes momentos de reflexão e explicitação 

das contradições presentes em Jeri entre 1984 e 2004, quando foram atraídos investimentos públicos 

e privados em infraestrutura, eletrificação, água e, mais recentemente, saneamento básico e hotelaria. 

Nesse planejamento diversas visões de mundo se entrechocaram por causa das divergências 

de interesses entre os “nativos” que utilizam as áreas públicas, as áreas de lazer, de convivência para 

reprodução da vida e o objetivo empresarial nas mesmas áreas para exploração econômica através do 

comércio, do turismo e de serviços. Como os espaços são os mesmos para diferentes fins, geraram-se 

conflitos de usos, um exemplo disso é a coexistência de pescadores e de praticantes do kitesurf, do 

surf e do windsurf numa área tradicional da pesca costeira. O exemplo é a circulação livre de carros 

nas ruas de terra onde, outrora, predominavam as idas e vindas livres de crianças, jovens, adultos e 

idosos nativos da vila. 

Em meio a esses atores sociais em rota de colisão se posicionava os gestores ambientais do 

IBAMA, depois do ICMBio e, por fim, da SEMACE por causa da sua responsabilidade em gerir a APA 

da Lagoa de Jijoca, que fica localizada na zona de amortecimento6  do PARNA, fonte de abastecimento 

de água de Jericoacoara. Em função das responsabilidades de protegerem o meio ambiente, mas 

pela falta de recursos, de estrutura, de pessoal e de estratégia de ação em termos de fiscalização e de 

monitoramento permanente, ficaram as autoridades ambientais constrangidas pela inoperância para 

impedir as agressões socioambientais. As duras cobranças e denúncias recorrentes feitas pelos nativos 

e pelos representantes da sociedade civil. 

Ambientalistas foram convidados pelo IBAMA para participarem do planejamento de gestão 

do Parque Nacional, oportunidade em que não se furtaram de tratar dos problemas existentes em todo 

o PARNA e seu entorno, que se constituem em sua zona de amortecimento. 

6 De acordo com a Lei n° 9.985/2000 (SNUC), Art. 2º inciso XVIII define-se como zona de amortecimento o entorno 
de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. O Art. 25 preconiza que as unidades de conservação, 
incluindo os Parques Nacionais, devem possuir Zona de Amortecimento.
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A riqueza desses momentos de explicitação das divergências existentes entre “nativos” e 

“empresários”, (bem como com as autoridades ambientais) gerou um grande aprendizado coletivo 

que se tornou significativo e significante. Apesar das enormes dificuldades de se construir consensos 

coletivos e de se deliberar sobre as metas, objetivos e ações que seriam perseguidos nos cinco anos 

seguintes, em termos de diagnóstico dos danos socioambientais que apontou na circulação de veículos 

motorizados sobre as dunas e na praia, o grande número de praticantes de esportes náuticos na zona 

de pesca de rede de arrasto, grande número de turistas circulando e utilizando os recursos naturais 

e materiais existentes como água, energia, esgotos, alimentos, bebidas etc, que sobrecarregam a 

capacidade de oferta de bens e serviços e geram poluição hídrica, lixo, contaminação do lençol freáticos, 

além de questões socioculturais relacionadas ao consumo e comércio de drogas, da prostituição e a 

violência a estes que sempre estão associadas, no fim se chegou a um entendimento pela maioria dos 

presentes. Porém, quando se entrou no momento de se elaborar as propostas de ações para solucionar 

ou minimizar tais danos, geraram-se grandes embates, por que como todo PARNA é unidade de 

conservação de proteção integral, conforme prevê a Lei 9.985/2000. Esta lei institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação, onde está definido que é proibido construir, desmatar e/ou alterar as 

características naturais dessas áreas, mas essas interdições são violadas pelo tráfego de veículos nas 

dunas, contaminação do lençol freático pelos esgotos domésticos das habitações e empreendimentos 

existentes na Vila, e os excessivos fluxos de turistas nas altas estações que sobrecarregam todos os 

recantos da Vila. Com todas as hospedarias e residências ocupadas por visitantes que, por sua vez, 

também comprometem a sustentabilidade dos ecossistemas existentes, a infraestrutura da vila entra 

em colapso e reflete na diminuição das dunas, contaminação do lençol freático e do mar pela eclosão 

da rede de esgoto.

 A Vila de Jericoacoara passou por muitas transformações nos últimos vinte anos. Coincidindo 

com o processo de reestruturação produtiva implantada no País a partir de 1994, no Ceará o turismo se 

torna uma das áreas prioritárias para atração de investimentos nacionais e estrangeiros com a implantação 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, Jericoacoara enquanto 

destino turístico conectou-se com o processo de globalização do capital financeiro que se estava no 

seu início. Com essa maior visibilidade nacional e internacional, novos interesses se projetaram sobre 

aquela porção do território cearense, tanto que virou um dos focos da promoção do turismo pelos 

gestores públicos estaduais e do Município de Jijoca de Jericoacoara, ao longo dos anos, tanto que o 

município de Jijoca de Jericoacoara foi um dos 18 que entraram no PRODETUR II. Pessoas que em 

um primeiro momento chegam lá para conhecer e apreciar as belezas existentes, em seguida, passam 

a comprar as terras, as casas dos nativos, comércios e serviços, montando negócios vinculados ao 

turismo global, tanto que uma das moedas correntes é o euro. Quais seriam as razões de tal preferência 

por moeda estrangeira e quais as consequências em termos de poder de compra da população nativa 
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que não dispõe de tais haveres monetários? Para o sociólogo mexicano Enrique Leff, 1999: 124 “A 

globalização econômica se apresenta como uma retotalização do mundo debaixo do signo do mercado, 

negando e reduzindo a potencialidade da natureza, negando os saberes tradicionais e subjugando as 

culturas marginalizadas”.

A narrativa de uma comerciante contribui para a percepção de agressões ao meio ambiente, 

violando a condição de parque nacional da vila de “Jeri”. A vendedora de cerâmicas e artefatos indígenas 

J.L. falou sobre os problemas de Jericoacoara: a morosidade da coleta de lixo, o crescimento dos hotéis 

sobre área de mangue, a compra das lojas pelo proprietário do Mosquito Blue e a consequente alta 

dos preços dos aluguéis desses pontos comerciais. Contou também o quanto aumentou a população 

de estrangeiros, entre turistas e empresários, na última década. Disse também como os nativos foram 

vendendo suas casas e terras na vila, contribuindo para a acentuada diminuição da presença de famílias 

de pescadores no centro, contribuindo para a invisibilização dessa população. A microempreendedora 

manifestou sentimento contrário à atitude dos nativos em vender suas casas, ao mesmo tempo em que 

ela não se coloca como nativa, embora resida no lugar há dezoito anos. 

Para desvelar os sentidos dessa busca pelo rápido enriquecimento em regiões empobrecidas, 

recorremos novamente ao Leff:

Neste propósito produtivista e eficientista se dissolve o pensamento crítico e reflexivo, 
pessoal e autônomo, para ceder o poder de decisão aos mecanismos de mercado, aos 
aparatos do Estado e às verdades científicas desvinculadas dos saberes pessoais, dos 
valores culturais e dos sentidos subjetivos [...]. (LEFF, 1999, p. 126).

A vendedora contara o mito do enriquecimento rápido e fácil em Jericoacoara. Isso impulsionou 

um fluxo migratório e imigratório de empresários de diferentes aportes, como ela própria que saiu 

de São Paulo para Jeri. Ao falar sobre a própria trajetória, J.L. revelou que o desejo de ir morar num 

lugar que fosse alternativo ao consumo de massa e à vida urbana norteou seu projeto de ir morar em 

Jericoacoara. Para ela, não há mais a mesma “Jeri” de anos atrás, pois a vila tem hoje muitos carros, 

acontecem atropelamentos e o esgoto jorra na praia como um chafariz. Esses fatos não estão velados 

e contrastam com a frase impressa na vela da jangadinha que fica na praça da vila: “Jeri eu te amo, 

por isso cuido”.

Segundo a narrativa da vendedora, o aumento do trânsito de veículos gerou um desconforto na 

caminhada pelas ruas de areia. O comércio ilegal de drogas é uma problemática revelada por ela, o qual 

atinge até crianças filhas de pescadores, ou seja, a população pobre. A prostituição também aparece 

no referido discurso como uma atividade ilegal nesse espaço turístico. A vila seria, segundo J.L., um 

“shopping sobre areia”, cujas mercadorias à venda variam entre produtos industrializados, artesanais, 

drogas e pessoas. Ela falou também sobre a resistência da associação de moradores contra as estratégias da 
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Prefeitura de Jijoca em urbanizar Jericoacoara, pois reprovaram o plano diretor que detinha o objetivo de 

ampliar e asfaltar as ruas da vila. Várias vezes, J.L. se referiu aos problemas de Jericoacoara como sendo 

de uma cidade, embora seja bastante pequena para tanto. Além disso, contou também sobre a negligência 

do IBAMA em fiscalizar a preservação do Parque Nacional ou a violação do mesmo.

Por fim, a vendedora reconheceu a beleza do lugar que escolheu como morada. Ressaltou a 

Praia Molhada como área propícia ao banho, reprovando a praia principal por estar poluída por esgoto. 

Ela salientou as festas, os bares e os restaurantes como opções interessantes para os turistas. Apesar 

de todos os problemas apresentados, para J.L. Jericoacoara continua a ser um lugar prazeroso.

Por um lado, há empenho em manter a vila com as suas características naturais, o que ocorre 

com a atuação da associação de moradores em rejeitar o projeto de urbanização asfáltica e com a 

existência do PARNA de Jericoacoara. Por outro lado, esta praia está no circuito turístico internacional, 

portanto, é alvo de constantes investimentos privados e públicos para a ampliação da rede hoteleira, do 

comércio e dos serviços. Um turismo de massa está sendo forjado em Jericoacoara, o que se relaciona 

com o processo de globalização do capital financeiro e com o programa de crescimento econômico 

brasileiro instaurado com o plano real.

4. inconclusões não definidAs ou possibilidAdes de eXplorAção AntropológicA

Se investigarmos a bibliografia sobre o período colonial teremos acesso a vários textos que 

registram as lutas contra “invasores” franceses e holandeses, que buscavam conquistar parte do domínio 

português. As investidas francesas na região do Maranhão, como as holandesas no Pernambuco, 

evidenciam que esta terra foi objeto de disputa entre países europeus, desconstruindo a hegemonia 

contínua da Corte Portuguesa presente nos almanaques e livros de história. O Brasil é resultado de 

conquista portuguesa conjuntamente com as populações indígenas aliadas (BONFIM, 1997). A luta 

contra os franceses pode ser a que o pai do senhor Diogo se referiu em narrativa oral. Essa é uma 

possibilidade que exige uma pesquisa documental mais aprofundada sobre o tema para ser confirmada 

ou refutada, ao mesmo tempo em que se levanta a hipótese de haver descendência indígena pelos 

pescadores de Jericoacoara, apesar de não haver nem sinal de autorreconhecimento étnico em meio 

às narrativas dos pescadores com quem conversamos, menos ainda na fala da vendedora.

Outra figura histórica é o Alemão7  que foi Prefeito de Jijoca, cujo trabalho pode ter contribuído 

com a construção do espaço turístico Jericoacoara com o consentimento e auxílio dos nativos que ainda 

residem no lugar. O que pode ser afirmado é o aspecto dualístico de Jericoacoara em ser um paraíso 

turístico internacional, mundialmente conhecido, mas que também é um lugar de nativos. 

7 Refere ao ex-prefeito pelo PSDB, desde os anos 1990 aos anos 2000, Sergio Herrero Giménez, natural da cidade de 
Pisa, Espanha, fundador do Município de Jijoca de Jericoacoara e proprietário da primeira pousada, Hipopotamus, 
hoje um dos maiores hotéis da Vila de Jeri.
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notAs sobre A relevânciA dAs pressuposições do sistemA jurídico 
no processo de reAlizAção judicAtivo-decisóriA do direito: umA 
Análise à luz do eXemplo dA jurisprudÊnciA trAbAlHistA no brAsil

NOTES ABOUT THE RELEVANCE OF THE ASSUMPTIONS OF THE LEGAL SYSTEM IN THE 
PROCESS OF JUDICATIVE-DECISIONAL REALIZATION OF LAW: AN ANALYSIS IN LIGHT 

OF THE EXAMPLE OF LABOR JUDICIAL JURISPRUDENCE IN BRAZIL

LeonaRdo VaLVeRde susaRt dos santos1 

resumo:
O presente trabalho versa sobre a relevância das pressuposições normativas contidas no sistema jurídico 
para a atividade de realização judicativo-decisória do direito. Admite-se a primazia de uma racionalidade 
prática inspiradora do pensamento jurídico, segundo a qual o problema concreto é o prius do exercício 
metodológico, servindo como parâmetro de interpretação do sistema para fins de (re)constituição da 
sua normatividade dirigida ao caso decidendo. Nesse diapasão, sistema e problema relacionam-se 
dialeticamente, de modo a evitar o arbítrio do julgador, bem assim a submissão irrestrita ao mero texto 
em que se respalda a fonte do direito aplicável. Torna-se, portanto, fundamental o estabelecimento 
de pressuposições mínimas no sistema jurídico, com o propósito de nortear a atividade do intérprete 
e possibilitar uma atuação sua consonante com o sentido de direito vigente. A problemática será 
analisada à luz do Direito do Trabalho brasileiro, onde se verifica, em virtude da debilidade sistêmica, 
uma intensa atividade judiciária com caráter autenticamente inovador e constitutivo da normatividade 
juslaboral, que deveria, efetivamente, estar pressuposta no corpus juris para possibilitar a concertação 
com os elementos juridicamente relevantes do caso concreto.

pAlAvrAs-cHAve:
Sistema Jurídico. Problema Concreto. Dialética.

AbstrAct:
The present article deals with the relevance of normative assumptions contained in the legal system for 
the activity of judicative-decisional realization of Law. It is assumed the primacy of a practical rationality 
that inspires the legal thought, whereby the concrete problem is the prius of the methodological 
exercise, serving as parameter of interpretation of the system for the purpose of (re)constitution of its 
normativity addressed to the deciding case. In this vein, system and problem are dialectically related, 
in order to avoid the will of the judge, as well as the unrestricted submission to the mere text which 
supports the source of applicable Law. It is therefore essential to establish minimum assumptions in 
the legal system, with the purpose of guiding the activity of the interpreter and enable their activities in 
line with the direction of the current Law. The issue will be examined in the light of the brazilian Labor 
Law, where there is, by virtue of systemic weakness, intense judicial activity with truly innovative and 
constitutive character of juslaboral normativity, which should effectively be presupposed in the corpus 
iuris to possibility the conciliation with the legally relevants elements of the case.

KeYWords: 
Legal System. Concrete Problem. Dialectic. 

1 Advogado. Mestrando em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra – Portugal. Pós-graduado em 
Direitos Humanos pelo Instituto Ius Gentium Conimbrigae da Universidade de Coimbra – Portugal. Graduado pela 
Universidade Federal da Bahia.
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1. linHAs introdutóriAs

O pensamento jurídico, no curso da história, esteve quase sempre inspirado por uma racionalidade 
prática, por meio da qual se parte das controvérsias concretamente verificadas (os problemas) para que, 
então, proceda-se a um estudo das exigências constitutivas (e, como se verá de forma mais detalhada 
adiante, também constituendas) do sistema jurídico, independentemente do grau de desenvolvimento 
deste2. Assim ocorreu, exemplificativamente, nas esferas do Direito Romano e da escolástica medieval 
– de fato, o ostracismo da racionalidade prática é fenômeno recente na história do pensamento jurídico 
e teve o seu apogeu3 com a aplicação do positivismo científico ao direito, sobretudo entre o início 
do século XIX e meados do século XX, ocasião em que floresceram nos mais diversos ordenamentos 
codificações que pretendiam abarcar o fenômeno jurídico em sua inteireza, instituindo para tanto um 
modelo de racionalidade teórica fundado na lógica apofântica, que tem como premissa o estabelecimento 
de verdades universais a partir das quais se solucionam os problemas concretos4.

É de se ver, portanto, que a valorização por que passou a racionalidade prática no âmbito do 
pensamento jurídico nas décadas subsequentes ao término da Segunda Guerra Mundial não constitui 
novidade, mas antes um resgate da inspiração praxística que vem desde a Idade Antiga, em consolidação 
das sementes lançadas por importantes escolas como a da Jurisprudência dos Interesses, a da Livre 
Investigação Científica do Direito e a do Movimento do Direito Livre, eclodidas na França e na 
Alemanha ainda no crepúsculo do século XIX. Com efeito, o ressurgimento da tópica aristotélica por 
meio da obra de VIEHWEG; a retórica argumentativa de PERELMAN; a teoria da argumentação 
prática de ALEXY5; e o linguistic turn no plano da hermenêutica capitaneado por HEIDEGGER, e 
aprofundado no plano jurídico por GADAMER6, foram contributos fundamentais para o esfacelamento 
do positivismo jurídico enquanto modelo de pensamento dominante, reinstaurando-se a razão prática 
como norte dos juristas no âmbito do exercício metodológico. Assim, atribui-se ao problema concreto a 
condição de prius do processo de realização do direito, na medida em que, a partir da relevância jurídica 
dos seus elementos, são mobilizadas as exigências normativas do sistema necessárias à resolução do 
conflito entre as partes da relação jurídica subjacente.

2 A própria natureza do direito, de experiência normativa reguladora de condutas individuais e sociais, ratifica esta 
inclinação, como explica Norberto Bobbio (BOBBIO, 2010, pp. 15-17).

3 Em verdade, a racionalidade teórica passou a se difundir a partir do cogito cartesiano no século XVII, que instituiu 
uma lógica dedutiva inspiradora do silogismo subsuntivo que viria a constituir, séculos depois, o cerne do método 
jurídico positivista.

4 Não é o objetivo deste estudo a explicação do esquema metódico dominante para o positivismo jurídico. Em linhas 
gerais, entretanto, pode-se afirmar que era preconizado um modelo de sistema jurídico completo e sem lacunas, em 
que estaria inserida toda a normatividade necessária à solução dos casos concretos postos para apreciação. Por meio 
de um método subsuntivo, em que a premissa menor (fato) era subsumida à premissa maior (norma), alcançava-se 
a conclusão (consequência jurídica) válida como solução para a controvérsia instaurada pelas partes. Para maiores 
explicações a respeito, vide o seguinte capítulo 2.

5 Os três autores são nominalmente citados pelo Dr. Fernando José Couto Pinto Bronze ao referir o resgate da 
racionalidade prática no âmbito do pensamento jurídico na última metade do século XX (BRONZE, 2012, pp. 100-
108).

6 O amparo da obra de Gadamer na doutrina de Heidegger é reiterado à exaustão pelo professor Lênio Streck, que 
afirma ter aquele se valido do paradigma instaurado por este no desenvolvimento da sua teoria sobre a hermenêutica 
jurídica (STRECK, 2012, pp. 62, 71, passim).
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Um alerta, entretanto, faz-se necessário, a fim de evitar que o leitor deste estudo incorra em 

equívocos: é que, a despeito da relevância e da condição primacial do caso concreto para a definição da 

consequência jurídica, não se pode perder de vista a existência de uma validade axiológico-normativa 

pressuposta em um sistema jurídico7, ao qual deve obediência o julgador, e no qual será possível 

encontrar a fundamentação necessária à resolução do litígio. Isso porque, no sistema jurídico é que estão 

localizados os pressupostos de que se lançará mão para a emissão do juízo decisório em conformidade 

com o sentido de direito vigente.

Há, pois, um entretecimento recíproco entre as exigências normativas pressupostas no sistema 

jurídico e a materialidade emanada do problema concreto juridicamente relevante, de modo a estabelecer 

entre os dois um diálogo que se instala a partir da identificação dos elementos fáticos que imponham 

a mobilização de determinados pressupostos normativos, os quais, de seu lado, serão interpretados8  

para o fim de extrair a normatividade especificamente adequada ao caso. Não é, inclusive, em outra 

linha a doutrina do Doutor CASTANHEIRA NEVES (1993, pp. 78-79), para quem “a dialética entre 

sistema e problema numa intenção judicativa de realização normativa é, pois, a racionalidade jurídica 

a considerar” (grifos do original).

De tudo o quanto ligeiramente se expôs até o momento, observa-se a evidente importância da 

solidez do sistema jurídico pressuponente, a fim de que nele possa imergir o julgador com o objetivo 

de extrair a normatividade vigente e realizar em concreto o direito, por uma mediação judicativa 

adequada. A questão (sobre a qual se irá discorrer no presente estudo) surge, exatamente, quando 

o sistema revela deficiências no conjunto de pressuposições, dificultando sobremaneira a formação 

de uma consciência geral sobre o seu conteúdo, com o que se recrudescem os poderes decisórios do 

magistrado na solução de litígios concretos.
7 A noção de sistema jurídico, aqui, não se confunde com aquela difundida no ideário positivista, para o qual havia um 

conjunto fechado de normas, sem lacunas e, em função disso, hábil à regulação de todas as querelas verificadas no 
seio social. Adota-se, para os fins deste estudo, a ideia de sistema aberto, cujas exigências, a despeito de constitutivas 
da normatividade jurídica, são também constituendas, na medida em que o seu sentido específico apenas pode ser 
extraído no julgamento dos problemas concretos. Diz-se, com o Doutor Pinto Bronze, (BRONZE, 2010, p. 614), que 
o pensamento inspirador desse sistema deve ser axiológico-normativo nos fundamentos – isto é, pressupor uma 
validade material imanente a todo o seu conteúdo –, prático-normativo na sua intencionalidade – isto é, dirigir-se 
à solução de problemas concretos verificados no corpo social – e judicativo-decisório no modo metodológico – isto 
é, realizar-se apenas com a mediação do julgador que promoverá o diálogo entre o sistema e o caso posto para sua 
apreciação. O mesmo autor, adiante, conclui que o modelo de sistema proposto possui natureza material e aberta, 
porquanto se reconstrói dialeticamente a partir dos problemas que emergem e concorrem para a excogitação de novos 
princípios e sua também inovadora participação nos critérios (BRONZE, 2010, pp. 674-675).

8 A interpretação do texto normativo é fase ineliminável do processo de realização do direito, e isso por três razões 
principais: i) por se verter numa linguagem, a qual por sua própria natureza é polissêmica, e cujo sentido apenas pode 
ser extraído em função do seu uso, sendo de impossível determinação prévia e definitiva; ii) por se manifestar com 
uma intenção normativa, de modo que o sentido deve ser extraído em conjunto com as demais prescrições do sistema 
em que se insere, até mesmo como instrumento de controle da atividade decisória; e iii) por necessariamente ter a 
sua materialidade concretizada por meio de um juízo decisório, emitido em conformidade com os fatos deduzidos 
pelas partes (NEVES, 2010a, pp. 14-29). No mesmo sentido, Lênio Streck sustenta que a linguagem vertida sempre 
traz consigo uma significação que não se explicita de imediato, cumprindo ao intérprete a obtenção do sentido em 
atenção ao caso concreto (STRECK, 2012, 40).
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Ora, se o sistema jurídico não é claro o bastante na prescrição da normatividade vigente, 

ou se revela eivado de lacunas que impossibilitam uma adequada apreensão do seu conteúdo à luz 

da controvérsia fática que se apresente para resolução, acentua-se (porventura em excesso) o (já, à 

partida, inelutável) caráter constitutivo da atividade do julgador na emissão do juízo decisório, o que 

pode acarretar problemas ao nível da sua legitimidade para tanto, da igualdade de tratamento entre os 

jurisdicionados e, ainda, da insegurança jurídica ocasionada aos indivíduos submetidos ao poder da 

sua jurisdição.

Para melhor elucidar a questão, debruçar-se-á no decorrer deste estudo sobre o ordenamento 

jurídico-trabalhista brasileiro, que se apresenta hodiernamente de forma defasada e lacunosa, sem 

a necessária previsão das exigências normativas a serem observadas pelas pessoas no evolver das 

relações por elas travadas. Em razão de tal fato, ganhou relevo a desses poderes, entretanto, acabou por 

“commonlizar”9  o regime tipicamente continental que existe no Brasil, tendo se consolidado diversos 

entendimentos, sobretudo do Tribunal Superior do Trabalho, em enunciados de súmulas, orientações 

jurisprudenciais e precedentes normativos, que passaram a assumir uma função efetivamente reguladora 

das relações laborais, despertando a confiança e respeito dos cidadãos tal qual as normas positivadas 

em textos gerais e abstratos.

O problema levantado suscita controvérsias e recomenda uma rigorosa análise em termos 

jurídico-metodológicos, a fim de verificar as suas consequências e, se possível, pensar em alternativas 

aptas a minimizar os efeitos destas. É o que se fará no decorrer dos próximos capítulos.

2. A relAção diAléticA entre sistemA e problemA no processo de reAlizAção 
judicAtivo-decisóriA do direito

Consoante já se apontou nas linhas introdutórias deste trabalho, a realização judicativo-decisória 

do direito se opera a partir de uma relação dialeticamente concertada entre sistema jurídico e problema 

concreto – na esteira da doutrina do professor PINTO BRONZE, o sistema jurídico deve ser considerado, 

ao mesmo tempo, ordem e problema, cumprindo a este a função de ativar o “tendencial quietismo” 

daquele, e àquele, por sua vez, a de estabilizar o “incontornável dinamismo” deste (BRONZE, 2010, 

pp. 610-612).

A ilação supra somente se compreende a partir da superação do positivismo legalista, capitaneado 

pelas escolas da Exegese (difundida na França com a obra do alemão SAVIGNY) e da Jurisprudência 

dos Conceitos (surgida na Alemanha e com PUCHTA como maior expoente), e que assentava em uma 

ideia de sistema jurídico fechado, com conteúdo rígido e pré-fixado nos textos da lei, para uma, e 

dos escritos romanos históricos, para outra. Tal modelo, assentado em uma lógica formal de natureza 

9 A expressão traduz uma referência ao modelo anglo-saxão da common law, no qual a atividade jurisdicional tem 
natureza verdadeiramente constitutiva, embora deva observar a (não muito extensa) normatização positivada em 
textos escritos.
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axiomático-dedutiva, fundava-se em um sistema de normas gerais e abstratas, impondo a adoção de 

uma metodologia silogístico-subsuntiva de aplicação10 do direito como uma mera formalidade da 

adequação da hipótese fática à previsão normativa na perspectiva de extrair a consequência jurídica 

prevista no ordenamento (BRONZE, 2010, pp. 762-763). Propalava-se um ideal de completude, com 

uma apenas suposta possibilidade de regulação de todos os fatos por parte do direito posto, assim 

entendido o conjunto de textos editados pelo Poder Legislativo, para a Escola da Exegese, ou o plexo 

de textos do Direito Romano para a Jurisprudência dos Conceitos, os quais eram formulados em termos 

abstratos com o fito de garantir segurança e estabilidade jurídica a todos os que se submetessem à sua 

eficácia (LARENZ, 1991, p. 622).

De acordo com o modelo de sistema descrito, portanto, a aplicação da norma jurídica se 

resumia a uma operação matemática de silogismo, em que, presentes a proposição normativa e o 

enunciado fático, a subsunção deste a uma das hipóteses previstas naquela acarreta a incidência da 

consequência jurídica ali prevista (LARENZ, 1991, pp. 380-381). O método desconsiderava, por 

completo, a historicidade inerente à produção normativa e ao problema judicando, implementando 

uma lógica estritamente formal e identificando a juridicidade e a normatividade extraídas do sistema 

com a racionalidade abstrata (NEVES, 2010b, p. 185).

A falência de tal modelo, como se pode facilmente perceber, era inevitável, em virtude das 

próprias premissas que o justificavam. Verificou-se, primeiramente, que as decisões proferidas pelos 

magistrados não eram, na prática, dotadas da tão valorizada neutralidade, porquanto muitas vezes se 

lançava mão de componentes prático-valorativas em vez das lógico-axiomáticas (BRONZE, 2010,  

p. 788) – registre-se, aliás, que a própria ideia segundo a qual o texto é tão claro em sua literalidade que 

independe de interpretação já constitui, em verdade, uma interpretação, ainda que propositadamente 

omitida da audiência, dificultando o controle do juízo decisório por parte do pensamento jurídico 

(NEVES, 2010a, pp. 26-27 e BRONZE, 2010, p. 788).

A segunda crítica a que se sujeitou a ideia de sistema rígido e fechado, na esteira da primeira11, 

traduziu-se na inconveniência de se adotar um método por meio do qual a mediação do julgador tinha 

pouca ou quase nenhuma relevância, porquanto os sentidos já estavam efetivamente antecipados 

(BRONZE, 2010, p. 788). A pertinência dessa crítica se evidencia justamente no fato de que, com 

o recrudescimento das relações sociais, o sistema jurídico fechado se relevou incapaz de promover, 

10 O vocábulo aplicação é utilizado no lugar de realização para reforçar o silogismo que norteia o método jurídico 
positivista, na esteira do que se vê nas lições do Doutor Pinto Bronze (BRONZE, 2010, p. 931).

11 A imbricação entre os dois calcanhares de Aquiles da acepção positivista de sistema jurídico não passou despercebida 
pelo doutor Pinto Bronze, que as consideradas “reciprocamente implicadas”... (BRONZE, 2010, p. 788).
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como pretendido, a regulação exaustiva de todas as situações concretas12.

Havia, portanto, que se atentar para um elemento fundamental do exercício metodológico, 

deliberadamente ignorado pelos juristas daquele tempo, a saber: o problema, do qual emergem as 

questões a serem apreciadas pelo julgador, exigindo a sua mediação para mobilizar a normatividade 

pressuposta no sistema de modo a conformá-la às exigências concretas13. E, nesse contexto, foi 

fundamental a virada de posição de IHERING, que com o seu finalismo de matriz sociológica, contribuiu 

decisivamente para chamar a atenção dos juristas à importância da realidade circundante no processo 

de constituição do sentido das normas jurídicas (BRONZE, 2010, pp. 802-805).

Surgiram, pois, na sequência das escolas da Exegese e da Jurisprudência dos Conceitos, diversas 

outras teorias que buscaram explicar o fenômeno de constituição da normatividade jurídica, sobre as 

quais se irá discorrer brevemente, de modo a permitir a compreensão do objeto central do presente 

estudo.

O Movimento do Direito Livre14 , cujos principais expoentes foram EHRLICH, KANTOROWICZ 

e HERMANN, além de ISAY na sua fase derradeira, sustentava, como o próprio nome sugere, que a 

constituição da normatividade jurídica se dá de forma autônoma relativamente ao texto da lei (NEVES, 

2010b, p. 193), acentuando a importância do problema concreto para a emissão do juízo decisório, bem 

como a insuficiência das pressuposições normativo-axiológicas existentes no sistema jurídico para o 

efeito de antecipar os resultados das composições de litígios. Para os adeptos dessa escola, a criação 

do direito se dá concretamente, no exercício da atividade judicativa (BRONZE, 2010, p. 796), com 

fundamento na vontade do julgador, a qual se constrói a partir de uma “intuição concreta do justo e 

de um sentimento do direito” (NEVES, 2010b, pp. 198-199)15.

Há, pois, na corrente de pensamento jurídico sob análise, uma evidente sobrevalorização da 

atividade exercida pelo intérprete, a quem compete a verdadeira constituição normativa, sem vinculação 

ao texto da lei. Dessa forma, permitiu-se ser rotulada de “jurisprudência dos sentimentos”16, na medida 

12 Um exemplo elucidará a questão: tome-se em conta o artigo 427 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual 
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou 
das circunstâncias do caso”. Caso o sujeito A, no curso das tratativas negociais com o sujeito B, em que ressalvou a 
possibilidade de se liberar da proposta fornecida, tivesse já acertado as bases do negócio, e simplesmente desistisse 
da contratação, qual seria a solução jurídica do caso? De acordo com o raciocínio lógico-dedutivo, manifestado pelo 
método silogístico-subsuntivo, fatalmente seria reconhecido a A o direito de se desobrigar da proposta, sem que B 
fizesse jus à percepção de qualquer valor a título indenizatório, porquanto prevê a lei, de forma expressa, a ausência 
de responsabilidade do proponente quando essa possibilidade estiver prevista na oferta. Todavia, uma interpretação 
do caso concreto, lastreada na boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil Brasileiro), poderia implicar no dever de A 
indenizar B pela quebra da confiança que este depositou na celebração do contrato. Com o quadro fático descrito, não 
se pretende especificar as funções desempenhadas pela boa-fé; busca-se apenas, por ora, demonstrar a insuficiência 
do sistema de conceitos abstratos para a solução das diversas questões jurídicas verificadas cotidianamente.

13 Nas palavras de Lênio Streck, as teorias positivistas propugnavam uma “racionalidade teórica asfixiante que 
isolava/insulava todo contexto prático de onde as questões jurídicas realmente haviam emergido” (STRECK, 2012, p. 63).

14 Para maior aprofundamento, confira-se NEVES, 2010b, pp. 193-201.

15 O direito, entretanto, “não é (e não pode ser) aquilo que o intérprete quer que ele seja” (STRECK, 2012, p. 25).

16 A expressão é utilizada pelo Doutor Pinto Bronze (BRONZE, 2010, p. 798).
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em que conferia decisivo valor à intuição do magistrado no processo de realização do direito17.

Parece claro que a forma como o Movimento do Direito Livre visualizava o processo de 

constituição normativa do direito conferia margem a um exagerado subjetivismo do julgador, com 

uma ampla liberdade na formulação do juízo decisório. Trata-se, assim como ocorria com a Escola da 

Exegese, da consagração da figura de um juiz solipsista, que não promove qualquer tipo de diálogo 

na dinâmica do julgamento18  – se para esta não havia comunicação do magistrado com os problemas 

concretos, encontrando-se as soluções necessárias no sistema de direito pré-positivado, para aquela 

inexistia vinculação às pressuposições axiológico-normativas do sistema, o que poderia levar a um 

certo casuísmo no exercício metodológico).

O paradigma da filosofia da consciência, originado do racionalismo moderno (STRECK, 

2012, pp. 37-38 e 58), coloca-se no cerne da discussão ora empreendida, na medida em que sustenta a 

capacidade do julgador de apreciar segundo a sua convicção motivada os fatos narrados pelas pessoas 

interessadas e a eles atribuir a consequência jurídica que reputar adequada. Nesse sentido, a decisão 

seria um ato de vontade, em que o juiz teria margem de liberdade para fazer a escolha pela solução que, 

no seu entender, mais se afinasse com a materialidade da ordem jurídica. Ocorre que o ato de decidir 

não representa uma “escolha” pela opção mais adequada (STRECK, 2012, p. 105); em verdade, cabe 

ao juiz proferir a decisão de forma consentânea com a normatividade do sistema jurídico em que se 

ampara, tendo como instância de controle da sua atividade o pensamento jurídico.

O Movimento do Direito Livre, assim, nas palavras do doutor PINTO BRONZE, “acentuou 

a nudez do rei, mas não se mostrou capaz de o vestir” (BRONZE, 2010, p. 801). Isto é: mesmo 

tendo o grande mérito de clarificar a importância do problema concreto no processo de realização  

judicativo-decisória do direito, pelo que fulminou o modelo de sistema conceitual-abstrato que lhe 

antecedeu, a escola não propôs nenhum modelo metódico seguro, relegando ao subjetivismo do 

magistrado a atividade de decidir (NEVES, 2010b, pp. 200-201)19.

17 Por lealdade acadêmica, cumpre salientar que no crepúsculo do Movimento sob análise admitiu-se a mobilização 
da lei no processo de mediação judicativa. Ressalte-se, contudo, que o seu manejo se dava apenas como elemento 
de controle da atividade do magistrado, e não como fundamento para a definição da normatividade vigente e 
fundamentadora do conteúdo do juízo emitido. Dessa forma, mantinha-se uma ampla discricionariedade do julgador 
no exercício da sua atividade (NEVES, 2010b, p. 199). Ao elucidar essa questão, o doutor Pinto Bronze, de forma 
percuciente, atesta que “a mencionada norma aparecia apenas como o... marcador tardio de uma operação que se 
lhe antecipava” (BRONZE, 2010, pp. 799-800).

18 A definição de juiz solipsista encontra-se em STRECK, 2012, p. 55. Trata-se, com efeito, da figura “que não se 
compreende como participante de uma comunidade política, mas se pretende o comandante dos sentidos, como 
aquele que coloca a ordem no mundo segundo sua ilimitada vontade [...]”.

19 A despeito de parecerem obviamente legítimas as razões que conduzem ao rechace do subjetivismo e voluntarismo 
irracionalista que norteiam a escola do Direito Livre, ainda hoje é comum se observar, inclusive em decisões judiciais, 
menções  ao fato de que o juiz decide “conforme a sua própria consciência e entendimento pessoal”, podendo “valorar 
as provas como sua consciência indicar”, ou mesmo que “a sentença é um ato de vontade do juiz”. Esses trechos, 
entre outros, foram coletados por Lênio Streck junto a acórdãos proferidos em Tribunais de Justiça e mesmo no 
Superior Tribunal de Justiça no Brasil, evidenciando a necessidade de se repisar a refutação à possibilidade de um 
juiz solipsista, vinculado à sua própria consciência ou entendimento, sem dialogar com a normatividade emanada 
do sistema jurídico ao qual se encontra inelutavelmente vinculado (STRECK, 2012, pp. 24-28).
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Adveio, então, a Jurisprudência dos Interesses20, escola do pensamento jurídico capitaneada 

por HECK, que em muito contribuiu para o atual estágio do desenvolvimento metodológico, sobretudo 

pelo fato de, sem desconsiderar a importância dos problemas concretos no processo de constituição 

normativa do direito, ter preconizado a vinculação do julgador a um sistema pressuponente do conteúdo 

do juízo por ele emitido (BRONZE, 2010, p. 805) – isso porque, segundo essa corrente, a lei era o 

fruto das aspirações da comunidade jurídica legitimamente representada pelo legislador (BRONZE, 

2010, pp. 805-806). Assim, para a Jurisprudência dos Interesses, o direito se realiza por uma mediação 

judicativa, na qual se entretecem dialeticamente um critério pré-objetivado no sistema jurídico e o 

problema concreto.

Tratou-se, com efeito, da primeira escola que genuinamente defendeu a concertação entre sistema e 

problema, de modo que a norma tivesse o seu conteúdo construído a partir do caso, e este fosse resolvido 

com base no critério extraído da operação anterior. Entretanto, dado o conteúdo das suas disposições, 

submeteu-se a críticas relevantes que implicaram na sua superação (BRONZE, 2010, p. 809).

Em primeiro lugar, observa-se que a corrente sob análise tratava a categoria do interesse no 

plano causal dos fatos, subordinando, em alguma medida, o direito à realidade social circundante – 

desconsiderava-se, pois, o fundamento axiológico de determinadas previsões, limitando-se a conceber 

nelas uma ponderação de interesses causais, em que um prevalecia sobre o outro (BRONZE, 2010, 

pp. 814-815 e NEVES, 2010b, p. 219). Por conta disso, a doutrina acaba por desembocar em um 

positivismo fático-social, que aliás inspirou diversas correntes realistas e utilitaristas, sobretudo no 

direito anglo-saxão21.

Na sequência, nota-se que as respostas dadas pela Jurisprudência dos Interesses para a hipótese 

de inexistência de previsão específica, no sistema jurídico, a respeito de uma matéria relevante 

para a emissão de um juízo decisório, revelaram-se insuficientes, em especial pela adoção da teoria 

objetivista da interpretação (subjetivismo histórico), segundo a qual compete ao intérprete a obtenção 

do sentido da norma a partir do seu texto no contexto em que se insere, tal qual faria o legislador em 

seu lugar (NEVES, 2010b, p. 227). Admitia-se, ainda, em casos extremos nos quais não fosse possível 

para o intérprete a obtenção precisa do sentido da norma, que ele julgasse com base em sua própria 

valoração, algo que, como já se disse linhas anteriores, é de todo inadmissível em uma perspectiva 

fundamentalmente axiológico-normativa e intencionalmente prático-normativa de sistema jurídico.

As duas críticas apontadas à Jurisprudência dos Interesses denotam, em verdade, a 

desconsideração, por essa corrente do pensamento, do caráter material do sistema jurídico, que constitui 

uma validade pressuposta com a previsão dos fundamentos axiológico-normativos, explícitos ou 

implícitos, necessários à adequada realização concreta do direito.

20 Para maior aprofundamento, confira-se NEVES, 2010b, pp. 215-246.

21 Para maiores explicações sobre o desenvolvimento dessas teorias, confira-se BRONZE, 2010, pp. 816-819.
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Em sentido semelhante, são criticadas as racionalidades práticas de índole procedimental, a 

saber, a tópico-retórica e a argumentativa22 , cujas principais ideias merecem ser explicitadas para um 

entendimento do juízo crítico formulado em face delas. 

A tópica, cuja origem remonta ao pensamento filosófico de ARISTÓTELES, insere-se no 

universo da dialética, isto é, integra o campo do debate de argumentos e da disputa, onde a conclusão se 

obtém a partir de opiniões distintas, que devem constituir ideias socialmente aceitáveis, com aparência 

de veridicidade (VIEHWEG, 2008, pp. 22-24): os topoi, cujo conteúdo é construído dentro do círculo 

de um problema, não exprimindo uma definição meramente abstrata e conceitual (VIEHWEG, 2008, 

p. 26). De acordo com as lições de THEODOR VIEHWEG, os topoi devem ser compreendidos 

funcionalmente, ou seja, na medida da sua capacidade para resolver o problema concretamente verificado 

(VIEHWEG, 2008, p. 40), de modo que inexiste uma rígida conceituação sua, ainda que se admita a 

formulação de um catálogo orientador.

No âmbito dessa corrente de pensamento aplicada à ciência do direito, observa-se que os 

pontos de partida – topoi – legitimam-se a partir da sua aceitação no discurso, sendo o debate a única 

instância de controle da conclusio alcançada a partir do diálogo estabelecido entre as partes em conflito 

(VIEHWEG, 2008, p. 44). Não há, pois, uma instância de validade material pressuposta, estabelecendo-se 

a “verdade” a partir da discussão ocorrida e da relevância dos pontos de vista suscitados – exatamente 

por isso, diz-se que a solução obtida a partir do pensamento tópico é uma das possíveis entre várias 

alternativas, não havendo rigidez vinculativa da pessoa judicante (FERRAZ JR., 2003, p. 329).

A importância da tópica, como se percebe, é evidente: não só revela a enorme importância que 

deve ser atribuída às peculiaridades dos problemas concretos juridicamente relevantes (VIEHWEG, 

2008, p. 43)23, como ainda possibilita, por intermédio dos topoi, a prévia compreensão do conteúdo 

dos principais pontos de partida a partir dos quais a questão pode ser solucionada.

A racionalidade argumentativa, de seu lado, que tem em CHAÏM PERELMAN um dos seus 

maiores expoentes, desenvolveu-se a partir da necessidade de promover a aceitação social das decisões 

judiciais, sustentando que a interpretação realizada pelo julgador é a que melhor se concilia com a 

normatividade vigente no sistema de direito (PERELMAN, 2004, pp. 185-186). Assim como a tópica 

22 A hermenêutica não será objeto de estudo, porquanto não se busca, para o momento, uma doutrina do correto 
compreender, mas sim de um justo decidir (NEVES, 1993, p. 76). Com efeito, a análise do ato decisório possui um 
caráter praxístico, normativo e judicativo, em consideração a um problema particular que demanda a mediação do 
intérprete, o que não se confunde com a compreensão dos fundamentos do sistema, operada pela hermenêutica 
(NEVES, 1993, pp. 76-77). Assim, pelo fato de a preocupação maior da hermenêutica dizer respeito à antecipação 
do sentido, e não à realização judicativo-decisória do direito (STRECK, 2012, p. 106), o seu estudo não é relevante, 
por ora, para o alcance dos objetivos propostos por este trabalho.

23 O autor ainda aponta, sabiamente, para a impossibilidade de se negar a importância aos problemas, mesmo para os 
que sustentam dever existir um sistema rígido e fechado de conceitos abstratos e gerais, argumentando para tanto que:  
i) os múltiplos microssistemas de direito impõem uma intervenção mediadora concreta; ii) é irrealizável a pretensão 
de completude e perfeição do sistema no que concerne à pré-definição das hipóteses de incidência de suas normas; 
e iii) a linguagem em que se vertem os elementos do sistema apresenta múltiplas possibilidades de compreensão em 
abstrato, impondo-se a definição de sentido para o problema específico que se suscitar (VIEHWEG, 2008, pp. 86-89).
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(FERRAZ JR., 2003, p. 328), a teoria da argumentação não constitui propriamente um método de 

realização judicativa do direito, mas uma técnica de pensamento orientada à resolução de problemas.

Segundo preconiza essa corrente do pensamento jurídico, o processo dialético de constituição 

normativa do direito não prescinde da argumentação e das diferentes teses suscitadas pelas pessoas 

em conflito, competindo ao magistrado, a partir da exposição das justificativas jurídicas que o 

conduziram à conclusão alcançada, persuadir as partes, as instâncias superiores e mesmo a opinião 

pública genericamente considerada (PERELMAN, 2004, p. 213). Dessa forma, o dever de motivar a 

decisão impede o arbítrio do juiz (PERELMAN, 2004, p. 222), que deve emitir o seu juízo de forma 

a fazê-lo aceitável e, segundo lhe pareça, mais justo e razoável, buscando a manutenção da coerência 

da ordem jurídica (PERELMAN, 2004, pp. 238 e 240).

Elucida-se, pois, com a defesa de uma argumentação consistente, a necessidade de fundamentar 

o juízo decisório, de modo a estabilizar o conflito subjacente ao processo – esse é o maior mérito 

da doutrina de PERELMAN, que pode ser utilizada até hoje, em alguma medida24, na luta contra o 

arbítrio judiciário.

Os modelos de pensamento jurídico tópico e argumentativo, entretanto, revelam deficiências 

no plano da realização judicativo-decisória do direito que demandam uma certa cautela na sua adoção, 

afigurando-se mais razoável apenas o aproveitamento dos contributos por eles apresentados. Com 

efeito, a inexistência de vinculação a um fundamento de validade pressuposto no sistema jurídico 

compromete a conformidade do juízo decisório com o sentido de direito vigente, porquanto não se 

obriga o magistrado à realização fundamentada e concreta dessa validade – tal circunstância, inclusive, 

de obtenção a posteriori de um consenso persuasivo, prejudica a confiança e previsibilidade dos 

jurisdicionados em uma determinada ordem axiológico-normativa cuja realização é devida (NEVES, 

1993, pp. 73-74)25. 

O próprio PERELMAN, é bom que se diga, ao sustentar que “a lógica judiciária centra-se 

inteiramente não na ideia de verdade, mas na de adesão” (PERELMAN, 2004, p. 329), ratifica a ausência 

do dever de obediência do magistrado a uma validade axiológico-normativa que estabeleça limites 

prévios à sua atuação. Constata-se, assim, a presença de um pensamento n’alguma medida sofista, 

porquanto as racionalidades tópica e argumentativa preocupam-se menos com o que será provado 

do que com o modo como, e as razões por que, a prova será produzida (PERELMAN, 2004, p. 325).

Não se nega, por razões óbvias, a importância da intersubjetividade no bojo do processo de 

realização do direito – a ausência de diálogo, aliás, remonta à ideia de juiz solipsista, já refutada em 

24 A utilização apenas “em alguma medida” se dá porque, ao atribuir ao magistrado a tarefa de definir o que lhe 
parece mais equitativo e conforme com o direito em vigor, amplia-se substancialmente a sua margem de liberdade 
constitutiva, com a consequência majoração dos riscos de cometimento de arbitrariedades.

25 Lênio Streck, ao abordar o problema, imputa às teorias argumentativas um déficit democrático, na medida em que 
apostam na vontade do intérprete, que age discricionariamente em busca do consenso no caso (STRECK, 2012, p. 91).
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virtude da sua flagrante incompatibilidade com um regime efetivamente democrático. Há que se 

estabelecer, sim, uma teia de justificações recíprocas entre as manifestações das partes em conflito e da 

pessoa judicante – tudo, entretanto à luz da validade pressuposta no sistema jurídico, cujo cumprimento 

é a principal finalidade do ato decisório (NEVES, 1993, p. 78).

Conclui-se, do exposto, que se de um lado é imprescindível a consideração do problema 

concreto para a emissão do juízo decisório – o que decorre, aliás, do predomínio da razão prática no 

universo jurídico, como já visto –, de outro o intérprete deve manter sempre os olhos direcionados 

ao sistema de direito onde se encontram as exigências constitutivas (e igualmente constituendas, em 

virtude da concertação com os elementos fáticos do caso) da normatividade vigente. Diz-se, portanto, 

com o Doutor PINTO BRONZE, que cumpre ao jurista, no exercício da atividade judicativo-decisória, 

a função de “trazer-à-correspondência” o problema jurídico interpelante e a normatividade jurídica 

interpelada, promovendo entre os dois elementos uma concertação dialética (BRONZE, 2012, p. 308).

Nesse contexto, afirma-se que a pessoa decidente encontra-se vinculada a uma normatividade 

específica da qual não pode escapar, reduzindo-se a sua margem de liberdade no processo de obtenção 

do sentido das prescrições constantes do sistema jurídico. Não há, logo, uma “verdade” construída no 

curso do procedimento a partir do diálogo entre os seus participantes, mas sim uma validade pressuposta 

no sistema preestabelecido, cujo sentido será delineado pelas intervenções jurisprudenciais e, bem 

assim, pelas manifestações doutrinárias, em atenção às especificidades dos problemas concretamente 

verificados (BRONZE, 2012, p. 302). 

O reconhecimento de uma validade pressuposta conduz à inequívoca conclusão de que deve o 

magistrado proferir a “melhor” decisão em conformidade com as exigências constitutivas do sistema 

(MARINONI, 2013, pp. 123-124), o que por si só obsta a utilização de juízos de valor, convicções 

ou preferências pessoais no ato de mediação judicativa, impondo a consideração da moralidade 

comunitária, que não se confunde com a da maioria da população (DWORKIN, 2010, pp. 192-198), 

mas, em Estados Democráticos de Direito, com aquilo “que foi, prospectivamente, estabelecido pelo 

texto constitucional” (STRECK, 2012, p. 88).

Cabe aos juízes, assim, respeitar a integridade do direito, e promover uma sua realização de 

forma coerente – o sentido do direito, todavia, não é definido pelo julgador no exercício da mediação 

judicativa, visto que deve ser excogitado em diálogo com o pensamento jurídico, “tomado como 

instância de controlo típico, i. é, como auditório argumentativo”, com o que “se intersubjectiviza 

adequadamente a ineliminável subjectividade do decidente” (BRONZE, 2012, p. 114)26. 

A adequada mobilização dos pressupostos axiológico-normativos estabelecidos pelo sistema, 

como se observa, depende que estes sejam suficientes à consolidação de um pensamento jurídico 

26 Afirma Lênio Streck, no mesmo sentido, que “a justiça e o Judiciário não podem depender da opinião pessoal que 
juízes e promotores tenham sobre as leis ou os fenômenos sociais, até porque os sentidos sobre as leis (e os fenômenos) 
são produtos de uma intersubjetividade, e não de um indivíduo isolado” (STRECK, 2012, p. 115).
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socialmente difundido e aceitável, de modo a fortalecer o grau de controle da atividade judicativa, 

evitando-se, com isso, a abertura de qualquer margem para a atuação discricionária do intérprete. Dessa 

matéria tratará o capítulo seguinte.

3. A insuficiÊnciA dAs pressuposições normAtivAs do sistemA jurídico-trAbAlHistA 
no brAsil e A conseQuente profusão de enunciAdos jurisprudenciAis no tribunAl 
superior do trAbAlHo

Na esteira do que se estudou no capítulo pretérito, a realização judicativo-decisória do direito se 

dá mediante uma concertação dialética entre o sistema jurídico e o problema concretamente verificado, 

sendo a normatividade vigente extraída daquele em função da relevância jurídica apresentada pelos 

elementos deste. Há que se ressaltar, todavia, a necessidade de estabelecimento de pressuposições 

sólidas no sistema jurídico para nortear a atividade interpretativa do julgador, de forma a evitar a 

concessão de uma margem de liberdade ampla à sua pessoa, bem como a possibilitar um mais efetivo 

controle do juízo decisório27.

Importa salientar, desde logo, que as pressuposições referidas neste estudo não correspondem, 

necessariamente, a normas escritas e expressas. Ora, se são admitidos os princípios jurídicos e o 

próprio sentido do direito como elementos integrantes do sistema jurídico, e sendo aqueles explícitos 

ou implícitos, conforme classificação adotada pelo Doutor PINTO BRONZE (BRONZE, 2010, pp. 627 

e 637-639), o que importa verificar é a existência de exigências constitutivas mínimas que permitam 

ao intérprete a extração da normatividade vigente, de modo a que seja proferida a decisão mais justa 

e adequada para solucionar o litígio.

A verificação de um mínimo de exigências constitutivas no domínio do sistema jurídico serve, 

igualmente, como instrumento de controle da atividade judicativa. Isso porque, sendo o pensamento 

jurídico – entendido na ampla acepção descrita no capítulo anterior – a principal instância controladora 

da justeza dos juízos emitidos pelos magistrados na resolução de problemas, a sua formação e, bem 

assim, a propensão a uma sua potencial uniformidade, depende de pressuposições no sistema que 

permitam aos intérpretes – aqui abrangidos os integrantes da comunidade jurídico-científica como 

um todo, a exemplo de advogados, juízes, doutrinadores etc. – alcançar certas conclusões seguras; em 

outras palavras, a integridade do direito demanda a existência de um conjunto de elementos do qual 

se possa extrair uma prático-normativa intencionalidade. 

O problema, portanto, que constitui o objeto do presente estudo, coloca-se justamente neste 

ponto. É que a ordem juslaboral do Brasil é marcada fundamentalmente por uma falta de sistematização 

adequada, da qual decorre uma multiplicidade de fontes que por vezes confunde o jurista na busca 

da solução mais adequada para determinado problema. Ora, sendo o principal diploma legislativo 

27 Conforme leciona o professor Pinto Bronze, “sem o apoio de um adequadamente recortado e esclarecidamente 
operativo corpus iuris, inviabilizar-se-á a intersubjetivação do sujeito judicante e a concludência do juízo decisório 
não passará de uma falácia, porque em cena ficarão apenas uma subjectividade isolada, remetida para as suas pulsões, 
e uma decisão pura e dura, esgotada na vontade que a gera” (BRONZE, 2012, p. 295).
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– a Consolidação das Leis do Trabalho – datado de 01 de maio de 1943, revela-se evidente a sua 

desatualização e incapacidade para atender às pulsantes demandas de um ramo jurídico que se 

desenvolveu de forma notável sobretudo a partir de meados da década de 70 do século XX, ainda 

que se tenha observado algumas reformas esparsas sem pretensão global28 . Do mesmo modo, a 

Constituição Federal de 1988, a despeito de fornecer algumas bases axiológico-normativas sobre o 

ramo jurídico em apreço, peca pela falta de sistematicidade e explicitação dos princípios fundantes do 

Direito Laboral, circunstância para a qual contribui a elevada quantidade de disposições relacionadas 

a critérios normativos específicos29 .

Ressalte-se, por oportuno, que desde a edição da Consolidação das Leis do Trabalho até os 
dias atuais, o Estado brasileiro passou por intensas transformações históricas (e, consequentemente, 
jurídicas, dada a ineliminável aproximação entre esses dois campos do conhecimento): se àquele 
tempo o País estava ainda sob a égide do Estado Novo chefiado por Getúlio Vargas, foi vivenciada uma 
curta experiência democrática entre 1945 e 1964, ano em que instalou-se a ditadura militar, a qual só 
conheceu uma efetiva derrocada em 1985, após o que foi promulgada, aos 5 dias do mês de outubro 
de 1988, a atual Constituição Federal, fundada nos ideais de pluralismo, democracia, solidariedade 
social e dignidade da pessoa humana. Tais processos de ruptura e resgate cíclicos de valores históricos, 
aliados à deficiente sistematização dos princípios e regras juslaborais, fizeram com que o papel de 
consolidação do pensamento jurídico ficasse quase que exclusivamente a cargo da doutrina e da própria 
jurisprudência, gerando não raras vezes uma incerteza e insegurança sobre o posicionamento a ser 
adotado em determinadas circunstâncias. 

A título ilustrativo, e como forma de reforçar o argumento da importância da solidez do sistema 
jurídico para a verificação da normatividade vigente em determinada área do conhecimento, refira-se a 
experiência portuguesa das últimas décadas do século XX30. Informa o Doutor ROMANO MARTINEZ 
que, naquele país, desde a elaboração da Lei do Contrato de Trabalho, em 1969, foram editadas diversas 
leis relativas ao domínio justrabalhista, normalmente em contextos de instabilidade social e política, e 
com o objetivo de regular questões pontuais desse ramo jurídico (MARTINEZ, 2010, p. 98).

28 Tal conclusão é legítima mesmo considerando as reformas legislativas empreendidas. Isso porque as alterações 
promovidas – nomeadamente no sentido da flexibilização das normas protetivas do trabalhador –, a despeito de 
relevantes para conferir algum caráter de atualidade ao diploma consolidado, não lograram êxito na edificação de 
uma nova sistemática normativa que pudesse aclarar o sentido do texto como um todo, suscitando em muitos casos 
dúvidas interpretativas que acabaram por ser resolvidas pelo Poder Judiciário no julgamento de casos concretos.

29 É o que ocorre, por exemplo, com o art. 7º da Constituição Federal. A despeito de parte da doutrina extrair, do caput 
do referido dispositivo, os princípios (implícitos) da norma mais favorável ao trabalhador ( favor laboratoris) e da 
proibição do retrocesso social, os incisos estabelecem critérios normativos específicos, que não dizem respeito – pelo 
menos diretamente – à essência material do Direito do Trabalho.

30 Conquanto não seja objeto deste estudo a disciplina processual civil, são muito esclarecedoras as lições do professor 
português José Luís Bonifácio Ramos a respeito da multiplicidade de leis e reformas empreendidas no âmbito 
processual daquele país, o que permite se falar até mesmo em um “frenesim experimentalista” (RAMOS, 2013, p. 
956). Com efeito, o autor, em várias oportunidades do seu artigo, critica a elaboração desenfreada e sem a devida 
maturação de diplomas legislativos – o que provoca insegurança jurídica e desconhecimento até mesmo de quem 
milita na prática judiciária sobre a norma a ser obedecida – e defende a realização de trabalhos com profundidade 
de estudo a fim de consolidar a legislação de uma determinação jurídica (RAMOS, 2013, p. 923, 924, 929-932, 932-
933, 937-938, 945-946 e 952-953).



DIÁLOGO JURÍDICO

118 LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS

Sucede que, em conformidade com o que já se expôs neste trabalho, a numerosa legislação 

complementar dificultou a apreensão do verdadeiro sentido do Direito Laboral, dada a confusão 

provocada nos intérpretes (MARTINEZ, 2010, p. 98)31 pela “ausência de uma inspiração homogênea” 

(FERNANDES, 2012, p. 38). Em reforço, deve-se observar que as leis foram editadas em contextos 

históricos distintos, com suas respectivas vicissitudes econômicas, sociais, políticas e jurídicas (visto 

que havia diplomas elaboradas sob a égide de constituições distintas, inclusive), o que contribuiu para 

a desorganização do sistema jurídico-trabalhista lusitano (FERNANDES, 2012, p. 41 e MARTINEZ, 

2010, p. 100).

A solução adotada no ordenamento português para a melhoria do problema que se verificava 

ao nível da sistematização e apreensão do conteúdo do Direito do Trabalho foi a edição de um código 

no qual estivessem contidos os princípios e critérios normativos mais importantes para dirimir as 

controvérsias fáticas e conferir maior segurança jurídica aos indivíduos submetidos à sua eficácia.  

O diploma que entrou em vigor a partir de 2003, entretanto, diferencia-se do modelo clássico de codificação 

oitocentista, porquanto “trata-se de uma sistematização integrada, justificada por valorações específicas 

do direito do trabalho – e, portanto, diferente da que se encontra no Código Civil ou no Código Penal 

–, com soluções que permitem uma propensão para a estabilidade” (MARTINEZ, 2010, p. 103).

Buscou o legislador português, portanto, aprimorar a sistematização dos princípios e regras que 

permeiam o ramo juslaboral, de modo a permitir a solidificação do pensamento jurídico com vistas 

ao ideal de integridade do direito, sem, com isso, desconsiderar o caráter dinâmico do Direito do 

Trabalho, que impõe uma atualização mais célere do que o processo legislativo pode acompanhar32. 

Assim, a atividade do intérprete fica não apenas facilitada, na medida em que se encontram com mais 

eficácia e eficiência as pressuposições normativas necessárias para a composição de litígios concretos, 

mas igualmente mais suscetível de controle externo, em virtude da maior robustez dos parâmetros 

axiológicos de observância obrigatória33.

31 O professor ainda afirma que “da mencionada proliferação de fontes, associada à constante intervenção legislativa 
neste âmbito, resultam múltiplas contradições, com as consequentes dificuldades interpretativas e, sobretudo, uma 
acentuada inadequação do regime jurídico à vida quotidiana dos trabalhadores e dos empregadores. Em suma, a 
proliferação de fontes e a constante intervenção legislativa determinam uma significativa dificuldade na aplicação 
(sic) do direito do trabalho” (MARTINEZ, 2010, p. 101).

32 É certo que a dinamicidade inerente às relações jurídico-laborais recomenda o incentivo ao fortalecimento da 
autonomia negocial coletiva – desde que, naturalmente, sejam observadas as limitações a ela estabelecidas por 
força dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis –, de modo a permitir que seja atualizada a normatização 
dos contratos individuais de trabalho, em especial no que concerne à política salarial aplicável aos trabalhadores 
submetidos aos efeitos do instrumento de regulação coletiva celebrado. Há, pois, essencialmente, uma pluralidade 
de fontes no Direito do Trabalho.

33 Sem desconsiderar os seus méritos, que são evidentes, cumpre salientar que a solução do legislador português não é 
isenta de críticas. Veja-se, exemplificativamente, que o Código de Trabalho de 2003 passou por uma revisão em 2006, 
e outro diploma foi editado em sua substituição no ano de 2009. Há, todavia, uma importante base principiológica 
mantida, o que auxilia na estabilização do pensamento jurídico concernente a esse ramo do direito.
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 No Brasil, de seu lado, mesmo diante do nível crítico da assistematização das normas 

justrabalhistas, nenhuma reforma global foi empreendida pelo legislador, e a prática evidenciou a 

assunção, pela atividade judicativa (sobretudo a de caráter uniformizador do Tribunal Superior do 

Trabalho), de uma posição de maior relevo34, norteando o entendimento sobre o ramo juslaboral dos 

profissionais da área do Direito (advogados, membros do Ministério Público, magistrados etc.) e até 

mesmo da doutrina, que, rogata maxima venia, em muitas oportunidades se resume a compendiar e 

comentar acriticamente os enunciados pretórios35.

A análise dos dados referentes à atividade de uniformização de jurisprudência do Tribunal 

Superior do Trabalho elucidará melhor a questão. Antes disso, porém, registre-se que, em conformidade 

com o seu Regimento Interno36 , tal função é exercida pelo referido pretório mediante a edição de 

súmulas, orientações jurisprudenciais (as quais, de seu lado, podem se originar nas Seções de Dissídios 

Coletivos ou de Dissídios Individuais I e II; no Órgão Especial; e na Seção de Dissídios Individuais I 

Transitória) e precedentes normativos37 .
Na posse de tais informações, passa-se a relacionar a quantidade de enunciados já editados pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, em comparação com aqueles que ainda subsistem até os dias atuais. 

34 O fenômeno não é exclusivo do Brasil, mas, como aponta o processualista argentino Adolfo Velloso, atinge diversos 
países da América Latina, sobretudo os que viveram sob a égide de regimes ditatoriais. Nesses lugares, dentre os 
quais inclui o professor a Argentina, os juizes assumem uma meta de realizar justiça por conta própria e, muitas 
vezes, acabam se afastando da ordem jurídica imperante, produzindo decisões assimétricas que acabam por gerar 
dúvidas nos jurisdicionados a respeito do conteúdo do direito vigente no país (VELLOSO, 2006, p. 219-220).

35 O professor Lênio Streck capitaneia a crítica exposta de forma muito clara: “Assim, o que nos deve preocupar são os 
setores ‘pragmáticos’ que produziram uma doutrina empobrecida e/ou estandartizada, provocando um distanciamento 
abissal com o que se produz nas academias. Dito de outro modo, o direito vem sendo cada vez mais banalizado e 
tratado de forma simplificada por setores da dogmática jurídica, que, nestes tempos de tecnologias pós-modernas, 
aparece revigorada, tecnificada. [...] Que tempos vive(ncia)mos... A maior parte da produção doutrinária, com 
aspas e sem aspas, coloca-se como caudatária das decisões tribunalícias. Parcela considerável dos livros apenas 
reproduz o que o judiciário diz sobre a lei. Esse ‘já dito’ é condensado/resumido em verbetes (ou, se quisermos ser 
mais sofisticados, ‘enunciados assertóricos’). Mas, então, por que escrever livros?” (STRECK, 2012, pp. 79-81).  
E conclui o autor, demonstrando a sua preocupação com a posição subalterna muitas vezes ocupada pela doutrina: 
“Insisto: temos que redefinir o papel da doutrina. Nós podemos mais do que isso...! E temos que aprender a criticar 
as decisões dos tribunais, principalmente quando se tratar de decisões finais, daquelas que representam o ‘dizer 
final’. E temos que ser veementes. Caso contrário, podemos fechar os cursos de pós-graduação, as faculdades, etc. E 
parar de escrever sobre o direito. Afinal, se o direito é aquilo que o judiciário diz que é, para que estudar? Para que 
pesquisar? Doutrina(r)? Para quê(m)? Vamos estudar apenas ‘case-law’...!” (STRECK, 2012, p. 81) 

36 O texto do Regimento Interno está disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que pode 
ser consultado a partir do endereço http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/601/2008_ra1295_
consolidacao_17mar2014.pdf.

37 Os enunciados em comento se diferenciam essencialmente por dois critérios: a) órgão responsável pela sua edição; 
e b) extensão dos efeitos. De relação ao primeiro, verifica-se que as súmulas são editadas pelo Pleno do Tribunal, 
que abrange a totalidade dos Ministros; as orientações jurisprudenciais, por sua vez, são de competência de Seções 
parcelares da Corte, nomeadamente as Seções de Dissídios Individuais e Coletivos, além do Órgão Especial; 
finalmente, os precedentes normativos são expedidos pela Seção de Dissídios Coletivos, com a especificidade de 
dizerem respeito ao julgamento de um tipo específico de litígio, a saber, os dissídios coletivos (demandas ajuizadas 
pelos atores sociais quando a negociação coletiva é frustrada). Quanto ao segundo critério, há que se ressaltar a 
inexistência de efeitos vinculantes produzidos por quaisquer dos enunciados jurisprudenciais de competência do 
Tribunal Superior do Trabalho; destacam-se, todavia, as súmulas, visto que, a despeito de a lei não lhes atribuir efeito 
vinculante às demais instâncias judiciárias (nomeadamente, as Varas e Tribunais Regionais do Trabalho), qualquer 
decisão proferida em sentido contrário ao seu conteúdo dá margem ao cabimento de recurso dirigido ao TST, o que 
conduz, na prática, à aplicação do verbete jurisprudencial com eficácia semelhante à da lei.
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Veja-se:

Total Ativos atualmente38

Súmulas 447 312
OJ39 SDC 38 28
OJ SDI-I 421 232
OJ SDI-II 158 84
OJ Órgão Especial 13 13
OJ SDI-I Transitória 77 74
Precedentes Normativos 120 70

Vê-se, do exposto, uma significativa profusão de enunciados da lavra dos diversos órgãos do 

Tribunal Superior do Trabalho (apenas hoje, são 813 ativos), fato que revela a crescente demanda 

de constituição normativa por parte dos Ministros da corte, em virtude da precariedade das 

pressuposições do sistema jurídico juslaboral40 . É evidente que o caráter constituendo das exigências 

axiológico-normativas recrudesce a importância do julgador no processo de realização do direito, 

porquanto será por sua mediação que a normatividade aplicável será elucidada para as partes em 

conflito; não se pode, entretanto, como se tem observado na experiência sob análise, delegar aos juízes 

a função de delimitar os fundamentos de um ramo do saber jurídico.

A multiplicação de enunciados jurisprudenciais, inclusive, tem possibilitado uma espécie de 

resgate da razão teórica no âmbito do Direito do Trabalho brasileiro, na medida em que, partindo-se 

dos conceitos inseridos na redação dos textos consolidados, os magistrados decidem mediante efetiva 

aplicação dos comandos que dali emergem, sem atentarem a especificidades do fato, tal qual se fazia 

sob a égide do positivismo exegético e histórico. Nesse sentido, pode-se afirmar, com LÊNIO STRECK, 

que tais enunciados representam “a busca de um paraíso de conceitos que ‘carreguem’ consigo as 

múltiplas possibilidades aplicativas” (STRECK, 2012, p. 66).

Efetivamente, esse problema traz consigo um paradoxo aparentemente insuperável, visto 

que, se por um lado o reforço das atribuições dos magistrados se deve ao reconhecimento do caráter 

aberto e material do sistema jurídico, de outro a consolidação dos enunciados sobre os quais ora se 

trata acaba, em alguma medida, por repristinar a ideia de aplicação de enunciados constituídos por 

38 Os dados apresentados correspondem à verificação dos enunciados subsistentes no próprio sítio eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho, disponíveis no endereço http://www.tst.jus.br/jurisprudencia.

39 Para todos os efeitos, considere-se que “OJ” representa a abreviação do termo “orientação jurisprudencial”.

40 Apenas como reforço ao quanto se expõe, ressalte-se que uma simples análise dos enunciados mantidos e cancelados 
permite a constatação de que a maior parte dos cancelamentos se deve a conversões de orientações jurisprudenciais 
em súmulas, ou à condensação de várias súmulas em uma só, o que revela a tendência de continuidade no tempo do 
valor persuasivo dos referidos enunciados.
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conceitos abstratos (STRECK, 2012, p. 73)41, com a única diferença de que, em vez de ser o legislador 

a editá-los, agora são os juízes... Falar-se-á, então, em um modelo de pensamento jurídico no qual o 

julgador, superando a condição de “boca-da-lei”, assume o caráter de “boca-das-súmulas”?

A ideia de uniformização da jurisprudência de Tribunais Superiores não é, de per si, suficiente 

para causar a espécie e a perplexidade descritas na crítica ora formulada, porquanto o respeito aos 

precedentes contribui para a garantia da segurança jurídica e, sobretudo, para a equidade entre as 

partes que deduzem pretensões perante o Poder Judiciário (BRONZE, 2010, p. 659). Sucede, porém, 

que para um efetivo respeito à igualdade de tratamento dos postulantes, a mobilização do precedente 

deve se dar em conformidade com as vicissitudes do problema concreto juridicamente relevante que 

a ele subjaz (DWORKIN, 2010, pp. 175-177).

O uso indiscriminado dos enunciados de jurisprudência dominante pode, ainda, ilustrar um 

dos principais problemas derivados da adoção irrestrita dos modelos tópico-retórico e argumentativo, 

porquanto trata-se de enunciados performativos (lugares-comuns ou argumentos socialmente aceitáveis) 

que podem ser utilizados como instrumento de persuasão do magistrado, sem a necessária preocupação 

com a relevância jurídico-material do problema concreto, a partir do qual se deve extrair a normatividade 

vigente para aquele caso específico.

Um exemplo auxiliará o entendimento sobre a questão posta para análise neste estudo: é o 

da Orientação Jurisprudencial nº 386 da Seção de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do 

Trabalho, cujo conteúdo e utilização prática, adequadamente compreendidos, certamente contribuirão 

para facilitar o domínio da temática em causa.

3.1 o exemplo da orientação jurisprudencial nº 386 da sdi-1

Em junho de 2010, a Seção de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho editou 

a Orientação Jurisprudencial nº 386, consolidando mais um entendimento dominante naquele órgão 

parcelar da principal corte trabalhista do país, nos seguintes termos: “É devido o pagamento em dobro 

da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda 

que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo 

diploma legal”.
Antes, entretanto, de adentrar a análise da problemática motivadora deste estudo, é imperioso 

promover uma breve explicação do conteúdo do enunciado jurisprudencial, transcrevendo inicialmente 

41 O autor critica, outrossim, a ideia de “antecipação de sentido” que norteia a constituição e aplicação dos enunciados 
de jurisprudência dominante, do mesmo modo que ocorria no modelo do método jurídico oitocentista. Conclusão 
semelhante é alcançada por Ronald Dworkin, que ao discorrer sobre a força gravitacional do precedente, refere que 
a teoria da promulgação das leis, segundo a qual “a força de um precedente escapa à linguagem do voto em que é 
formulado”, foi superada (DWORKIN, 2010, p. 176).
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as redações dos capita dos arts. 137 e 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, ali referidos, e que 
respectivamente prescrevem: “Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o  
art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração” e “O pagamento da remuneração 
das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do 
início do respectivo período”. 

Verifica-se, portanto, que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de um lado, determina 

que o pagamento da remuneração das férias do trabalhador deve ser feito até dois dias antes do início 

do gozo do período de descanso, sem todavia estabelecer qualquer sanção expressa para a hipótese 

de descumprimento do comando42. Por outro lado, o mesmo diploma normativo prescreve que a 

remuneração das férias será dobrada se o empregador não promover a sua concessão no prazo devido, 

qual seja, de um ano após a aquisição do direito por parte do trabalhador43.

Assim, entendeu a SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de alguns casos nos 

quais a questão foi suscitada44, que o motivo da dobra da remuneração das férias imposta no art. 137 da 

CLT era o impedimento do gozo no tempo devido, o que justificaria a aplicação da sanção na hipótese 

de pagamento intempestivo do valor, visto que esse ilícito implicaria igualmente um obstáculo à fruição 

escorreita do direito. A razão, pois, que levou à edição da orientação jurisprudencial em apreço foi a 

impossibilidade de efetivo gozo das férias pelo trabalhador que não foi remunerado antecipadamente, 

em desrespeito ao comando do art. 145 da CLT por parte do seu patrão45.

Embora haja consenso da doutrina quanto ao reconhecimento das razões motivadoras da edição 

do enunciado, a solução final adotada pelo órgão do Tribunal Superior do Trabalho não é pacífica, 

havendo entendimento no sentido de que o pagamento intempestivo da remuneração das férias não 

passa de uma infração administrativa, e deve como tal ser tratada (CASSAR, 2011, pp. 793-794)46, 

especialmente pelo fato de não ter sido prevista qualquer sanção específica pelo legislador. Não constitui, 

todavia, objeto deste estudo a análise do mérito do entendimento da corte laboral, mas apenas da sua 

relação com a matéria ora tratada, qual seja, a necessidade de robustez das pressuposições sistêmicas 

42 O só fato de a norma não estabelecer sanção específica não é suficiente para lhe retirar a juridicidade, especialmente 
quando o sistema jurídico estabelece um aparato sancionatório global para a hipótese de sua violação. Veja-se, a 
propósito, as lições de Norberto Bobbio em sua Teoria Geral do Direito (BOBBIO, 2010, pp. 158-160).

43 Assim dispõe o art. 134 da CLT: “As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) 
meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito”.

44 A lista dos precedentes que justificaram a edição da Orientação Jurisprudencial sob análise está disponível no 
sítio eletrônico do Tribunal, através do endereço http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html 
#TEMA386.

45 Esse é o entendimento sufragado pelo doutrinador e também Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício 
Godinho Delgado (DELGADO, 2013, p. 1012).

46 No mesmo sentido, e considerando que não existe lacuna que possibilite a aplicação, pelo método da analogia 
tradicional, da sanção estabelecida no art. 137 da CLT, confira-se MARTINS, 2011, p. 158.



DIÁLOGO JURÍDICO

123NOTAS SOBRE A RELEVÂNCIA DAS PRESSUPOSIÇÕES DO SISTEMA JURÍDICO NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO  
JUDICATIVO-DECISÓRIA DO DIREITO: UMA ANÁLISE À LUZ DO EXEMPLO DA JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA NO BRASIL

para fins de facilitação e maior controle da atividade judicativa dos magistrados47.
Com efeito, a dúvida que permeia a questão analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho 

decorre da insuficiência material do sistema jurídico, sobretudo no que diz respeito à clarificação 
das consequências da concessão indevida do direito a férias, o que por óbvio inclui a sua respectiva 
remuneração. E, tal qual ocorre com diversos outros enunciados da jurisprudência dominante daquela 
corte, a mobilização da OJ nº 386 da Seção de Dissídios Individuais I costuma se dar de forma acrítica, 
com a sua “aplicação” em completa desatenção às peculiaridades do problema concreto.

Ora, se a razão justificadora da edição do enunciado é a preservação do gozo efetivo do direito às 
férias por parte do trabalhador, a sua incidência deve se dar apenas nas hipóteses em que o desrespeito 
ao prazo para pagamento acarreta algum efetivo prejuízo. Na prática, entretanto, os tribunais trabalhistas 
têm se valido do conteúdo da orientação jurisprudencial como uma verdadeira “norma geral e abstrata”, 
pré-constitutiva do sentido de direito aplicável ao caso concreto. Tal fato se revela especialmente em 
julgamentos nos quais o empregador, apesar do pagamento intempestivo da remuneração das férias, 
disponibilizou a verba devida antes do início da fruição do período de descanso (o que pode ocorrer, 
por exemplo, na véspera do seu termo inicial), permitindo, com isso, o efetivo gozo do direito por 
parte do trabalhador48.
47 A questão poderia, também, ser analisada à luz da clássica diferenciação entre as interpretações objetiva e subjetiva. 

Afinal, deveria a questão ser entendida sob a ótica da vontade do legislador, que não estabeleceu nenhuma sanção 
pecuniária para a hipótese de pagamento intempestivo da remuneração das férias, ou da vontade da lei, supostamente 
adotada pela corte, que pune com a dobra da remuneração o patrão que não permite um efetivo gozo do período de 
descanso (aí incluída a disponibilidade de dinheiro para fruição plena do direito)? A questão não é pacífica e, em 
verdade, os dois métodos interpretativos não se revelam suficientes ao controle da atividade judicativa. A corrente 
subjetivista preconiza que deve ser respeitada a vontade genética do legislador exprimida no texto positivado (NEVES, 
2010b, p. 354); contudo, conforme assevera o professor brasileiro Tércio Sampaio Ferraz Jr., se “levado a um extremo, 
podemos dizer que o subjetivismo favorece certo autoritarismo personalista, ao privilegiar a figura do legislador, 
pondo sua vontade em relevo” (FERRAZ JR., 2013, p. 268). De seu lado, a corrente objetivista compreende a norma 
como um elemento autônomo relativamente à vontade de quem a editou – assim, compete ao intérprete apreender 
o sentido que o texto incorpora a partir da sua edição, tomando em conta o evolver histórico e a possibilidade de 
ocorrência de fatos que não se imaginavam no âmbito de incidência da norma em sua gênese (NEVES, 2010b,  
pp. 354 e 356). Trata-se, todavia, de pensamento que não está imune a críticas, porquanto se extremado pode favorecer 
uma liberdade muito ampla do julgador, ou mesmo deslocar para a sua figura a responsabilidade, que em princípio 
cabe ao legislador, de constituição da normatividade jurídica (FERRAZ JR., 2003, p. 268) – essa crítica persiste 
ainda que se adote como referência para obtenção do sentido da norma a vontade do legislador atual (PERELMAN, 
2004, pp. 206-207). Elucidativa, nesse particular, é a crítica formulada pelo professor alemão Bernd Rüthers e citada 
pelo Doutor Pinto Bronze, no sentido de que a interpretação objetiva pode desvirtuar o “verdadeiro” (?!) conteúdo da 
prescrição normativa: “Quem sustenta uma interpretação objectivista, não retira da norma o que ela contém, antes 
introduz na norma o que ela não contém” (tradução livre do professor para o original, no alemão, “Wer angeblich 
‘objektiv auslegt’, legt nicht aus, sondern ein”). Com efeito, ambas as correntes que buscam explicar o fenômeno 
interpretativo contêm deficiências e foram superadas por uma nova visão do assunto, em que sistema jurídico e 
problema concreto se entretecem dialeticamente (BRONZE, 2012, p. 302).

48 Ratificando a metodologia expositiva adotada no curso deste trabalho, expor-se-á um exemplo verídico para melhor 
elucidar o entendimento da matéria. No processo tombado sob o nº 0000651-03.2013.5.05.0102, em trâmite no Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (Estado da Bahia), e no qual figuram como litigantes as partes P.S. (autor) e G.V. 
(réu), foi postulado o pagamento em dobro da remuneração das férias, sob o argumento de que o prazo estipulado no 
art. 145 da CLT fora desrespeitado pelo empregador. Na sentença de mérito, o pedido foi julgado procedente, com a 
condenação da empresa no objeto da pretensão deduzida pelo trabalhador. O réu interpôs recurso em face da decisão, 
aduzindo que a despeito de efetivamente ter descumprido o prazo legal, a remuneração das férias foi paga um dia 
antes do início do seu gozo, o que possibilitou ao trabalhador a efetiva fruição do seu direito, com a disponibilidade 
da verba necessária para tanto. Diante de tal fato, e considerando o conteúdo dos precedentes que justificaram 
a edição do enunciado, requereu a reforma do julgado para que a parcela deferida fosse alijada da condenação.  
Ao julgar o recurso, porém, a Turma julgadora negou-lhe provimento, mantendo a condenação nos termos da sentença 
proferida pelo juízo de primeira instância, sob o argumento falacioso (visto que o objetivo era fugir à discussão da 
matéria) de que houve inovação da tese jurídica em sede recursal.
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Nessas hipóteses, a mobilização do enunciado da jurisprudência sem considerar a juridicamente 

relevante materialidade do problema concreto desvirtua o caráter constitutivo-normativo que se 

considera inerente ao processo de realização judicativo-decisória do direito. Isso porque, não cabe ao 

magistrado a definição do conteúdo da norma jurídica, mas sim a extração da normatividade vigente 

a partir do caso que se ponha para sua apreciação.

Retorna-se, assim, ao modelo do paradigma positivista, cujo objeto passa a ser a jurisprudência 

consolidada de tribunais superiores em vez da lei – questão essa que envolve muitos problemas 

relacionados com a legitimidade democrática do Poder Judiciário para tanto (NEVES, 2010a, p. 33)49. 

Não é por outra razão que o Doutor LÊNIO STRECK, na sua crítica supracitada à multiplicação de 

súmulas e enunciados jurisprudenciais como um todo, conclui que “cada vez mais se institucionaliza 

um tipo de ‘fundamentação’ em que os enunciados assertóricos (performativos) se bastam, algo como: 

‘decido conforme a súmula X’ ou ‘decido conforme decidi anteriormente...’” (STRECK, 2012, p. 114)50.

A promoção de um diálogo entre sistema jurídico e problema concreto se revela, portanto, 

imprescindível. Na esteira da sabedoria popular, dir-se-ia que “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”... 

E, na experiência juslaboral brasileira, o que ocorreu foi exatamente um excesso de concentração 

constitutivo-normativa nas mãos do Poder Judiciário em virtude das deficientes pressuposições 

sistêmicas, o que provocou um desvirtuamento do exercício metodológico por parte dos tribunais, 

suscitando os problemas levantados no corpo deste estudo, os quais só podem ser adequadamente 

resolvidos mediante a constituição de um pensamento jurídico sólido e consistente.

4. conclusão

O percurso até então trilhado, que se espera tenha sido suficiente para satisfazer as pretensões a 

que se propôs este estudo, revela algumas ideias cujo resgate é imprescindível nessa fase conclusiva.

Em primeiro lugar, repise-se que a realização judicativo-decisória do direito exige do intérprete 

uma consideração do problema concreto e da sua materialidade jurídica, sem permitir-lhe, entretanto, um 

“desviar de olhos” das exigências constitutivas (e constituendas) da prático-normativa intencionalidade 

do sistema em que se encontram, cujo sentido será excogitado em diálogo com o pensamento jurídico 

consolidado. Há, pois, um entretecimento recíproco, em formato dialético, entre o problema interpelante 

e o sistema interpelado no processo de emanação da normatividade jurídica vigente.

Observe-se, seguidamente, que para a consolidação de um pensamento jurídico, é imperiosa a 

robustez das pressuposições axiológico-normativas do sistema – não se pretende, com isso, defender 

um ideal de completude do sistema, mas o estabelecimento de um conjunto mínimo de princípios e 
49 Sobre esse assunto, Enrico Liebman adverte para a ausência de legitimidade democrática do Poder Judiciário, 

esclarecendo que não cabe ao juiz fazer política por intermédio de sua atividade decisiória, devendo, antes, agir em 
conformidade com as prescrições do ordenamento jurídico (LIEBMAN, 1981, p. 83).

50 O autor alude a um resgate histórico da ideologia da jurisprudência dos conceitos, competindo desta feita ao Judiciário 
a conceitualização, com o sacrifício da razão prática que deve ser o norte de atuação do intérprete (STRECK, 2012, 
p. 97).
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critérios que possibilite a formulação de juízos seguros sobre o seu verdadeiro sentido. Ocorre que, 

na esfera do Direito do Trabalho no Brasil, a escassez das referidas pressuposições, aliada a uma 

falta de sistematização adequada das que, de forma incipiente, subsistem, dificulta a solidificação do 

conhecimento científico sobre a matéria, demandando uma atuação cada vez mais intensa e relevante 

do Poder Judiciário na definição do conteúdo básico desse ramo jurídico, mormente através da edição 

de enunciados de jurisprudência dominante.

Tal situação, como se expôs, fez com que se presenciasse um paradoxo de difícil desenlaço, 

na medida em que o Poder Judiciário (e, nomeadamente, na hipótese sob análise, o Tribunal Superior 

do Trabalho), a quem competiria a constituição normativa mediante a concertação dialética entre 

as exigências constitutivas (e constituendas) do sistema jurídico e a materialidade do problema 

concretamente suscitado, passou a se valer de enunciados gerais e abstratos por ele mesmo elaborados, 

sem consideração às especificidades dos casos postos para a sua apreciação. Há, pois, um evidente 

problema de ordem metodológica na esfera juslaboral brasileira. “Seria a solução a edição de um 

Código do Trabalho em substituição à CLT, tal como procedeu o legislador português relativamente 

à Lei do Contrato de Trabalho?”

A questão posta não se resolve mediante uma resposta precisa, de certo ou errado – trata-se, 

sem dúvidas, de uma alternativa a ser refletida, mas não da única possível. O mesmo objetivo pode ser 

alcançado por outros meios, como a reforma global da Consolidação das Leis do Trabalho, ou mesmo 

a edição de emenda(s) constitucional(is) na(s) qual(is) se destaquem os princípios nucleares do Direito 

do Trabalho que devem nortear a atividade do intérprete na resolução dos problemas concretos... São 

inúmeras vias, cuja discussão deve se dar no plano cabível, qual seja o da ambiência política legislativa.

A este estudo cabe apenas, por ora, a função de despertar o legislador e a comunidade jurídica 

para uma mudança de atitude diante de problemática de enorme relevância, que diz respeito mesmo 

à efetivação do sentido do Direito Laboral no plano dos fatos. É necessário, em uma mudança da 

atitude passiva que se tem assistido, deixar a inércia e, conjuntamente, pensar em soluções a serem 

implementadas para evitar a concretização de uma “Consolidação dos Enunciados Jurisprudenciais 

do Trabalho...”
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resumo:
O presente trabalho faz uma abordagem sobre aspectos inerentes ao Terceiro Setor e aos partidos 
políticos num estudo comparado entre Brasil e Portugal, no que diz respeito à origem, definição, 
características, bem como, uma abordagem jurídica nos ordenamentos brasileiro e português. Além 
disso, o tema central versará sobre o regime fiscal dos partidos políticos, no que tange sobre sua 
definição, e o regime fiscal propriamente dito no Brasil e em Portugal, no que se refere também às 
isenções e imunidades.
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AbstrAct:
This paper presents an approach about aspects of the Third Sector and political parties in a comparative 
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legal approach in the Brazilian and Portuguese systems. In addition, the central theme will focus on 
the tax regime for political parties, in terms of its definition, and the tax system itself in Brazil and 
Portugal, as also regards exemptions and immunities.
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introdução

Partidos políticos são associações de pessoas, no mínimo organizadas, que se propõem a dirigir 

os destinos do Estado, na seara federal, estadual ou municipal, a partir da implantação de seus projetos 

políticos e ideologias partidárias.

Os partidos políticos são considerados, por alguns doutrinadores, entidades intimamente ligadas 

ao  Terceiro Setor, pois são organizações privadas advindas da sociedade civil, que não objetivam lucro e 

possuem fins públicos, coexistindo com o primeiro e o segundo setor, respectivamente Estado e Mercado.
O primeiro capítulo deste trabalho propõe analisar os aspectos relativos ao Terceiro Setor, 

definido como conjunto de entidades privadas que não tem objetivo de lucrar com projetos públicos 

que desenvolvem e assim diferenciando-se do primeiro e segundo setor.

Aborda-se ainda a evolução histórica do Terceiro Setor, que se deu na Inglaterra na implementação 

do programa de combate à pobreza “Estatuto dos Usos Caritativos”, na época da Revolução Industrial, 

onde o país passava pelo forte crescimento das zonas urbanas, gerando a marginalização da população 

1 Advogado. Mestrando em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Fiscal, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra – Portugal. Graduado pela Faculdade Farias Brito.
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que vinha do campo à procura de oportunidades.

Assim, na atualidade, o Terceiro Setor tem a função de apoiar o Estado, que com a crise 

institucional no qual se encontra, não possui condições de arcar integralmente com a instituição e o 

desenvolvimento de políticas públicas para dar efetividade a todos os direitos sociais positivados nas 

Constituições.

Portanto, as entidades do Terceiro Setor possuem características próprias, que dentre outras se 

destaca a de que não almejam lucro e seus integrantes são, em sua maioria, voluntários.

A Carta Magna brasileira traz em seu texto a possibilidade de instituições do Terceiro Setor 

atuarem, conjuntamente com o Estado, na criação e implementação de políticas públicas nas áreas da 

saúde, educação, previdência e assistência social.

Nesse sentido, a Constituição da República portuguesa, em seu artigo 82 especifica os integrantes 

do Terceiro Setor, o qual é denominado de “Sector Cooperativo e Social”.

No segundo capítulo, será traçada uma abordagem sobre os partidos políticos, nos quais haverá 

a discussão se eles fazem ou não parte do Terceiro Setor, pois não têm a finalidade de barganhar lucros 

e nem os distribuir entre seus membros, que são voluntariamente associados e de entidades com fins 

filosóficos e ideológicos, não pertencentes ao Estado.

Partido político é uma organização de direito privado constituído por cidadãos voluntariamente 

reunidos em torno de ideias que compartilham e, movidos pelo espírito público, empenhados em 

conquistar o poder político para implantar essas ideias.

A Constituição brasileira de 1988 garante o pluralismo político e expressa que é livre a criação 

de partidos políticos respeitados alguns requisitos, dentre eles a soberania nacional e a proibição de 

recebimento de recursos financeiros advindos do exterior, pois dessa forma, impedem que entidades 

ou organizações estrangeiras tenham qualquer tipo de poder dentro de algum partido, fazendo com 

que esses não sejam influenciados e dominados financeiramente.

A Constituição portuguesa de 1976, por sua vez, expressa que Portugal é um Estado de direito 

democrático, bem como, que os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão 

da vontade popular, pois a liberdade de associação compreende o direito de constituir ou participar 

em associações e partidos políticos e através deles concorrer democraticamente para a formação dessa 

vontade popular.

No que tange ao regime fiscal dos partidos políticos no Brasil, a Constituição brasileira garante 

a essas entidades e suas fundações, a imunidade tributária para os impostos federais, estaduais e 

municipais, respeitados os requisitos dispostos na legislação infraconstitucional.

Em Portugal, os partidos políticos não gozam de imunidades tributárias e sim de benefícios 

fiscais, concedidos pelas leis nº 2/2003 de 22 de agosto e nº 19/2003 de 20 de junho, benefícios que 

estão relacionados nas legislações citadas.
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Serão também exposados alguns casos julgados e comentados pela doutrina, tratando do regime 

fiscal dos partidos políticos, quais sejam a imunidade e isenção fiscal dos impostos relacionados aos 

imóveis pertencentes às entidades e alugados a terceiros, tanto no Brasil como em Portugal, bem como, 

no que tange ao regime de isenção fiscal do IVA aos partidos políticos em Portugal.

1. terceiro setor

A sociedade é dividida em três setores: o primeiro setor, que é o Governo, ou seja, o Estado, de 

onde emana o papel regulador pelo cumprimento das decisões legais e abrange todas as representações 

do Estado na administração direta e indireta, bem como, a criação e instituição de políticas públicas. 

O segundo setor é o mercado, composto pelas representações privadas, que tem por objetivo o lucro 

por meio da venda de bens ou prestação de serviços e cujo interesse é regulado pelos indivíduos que 

dele fazem parte.
Nesse sentido, o Terceiro Setor agrega tanto características do primeiro como do segundo setor, 

sendo composto por instituições privadas que exercem função pública, auxiliando o Estado no que 
tange à elaboração de políticas públicas.

1.1. origem e definição de terceiro setor 

A ideia de Terceiro Setor possui origem na Inglaterra, quando em 1601 a Rainha Elizabeth I 

instituiu um programa de combate à pobreza. Conhecido como “Estatuto dos Usos Caritativos”, este 

programa foi implantado na Velha Inglaterra, influenciando posteriormente a Nova Inglaterra, que 

mais tarde iria formar os Estados Unidos da América. Por isso o Terceiro Setor possui estreita relação 

com a ideia de filantropia: ato de doar dinheiro ou bens a pessoas e/ou instituições que desenvolvem 

trabalhos de valor social. A ligação com a filantropia identifica essas entidades com o universo das 

organizações sem fins lucrativos2.

Dessa forma, o “Estatuto de Usos Caritativos” determinou a oficialização do apoio financeiro 

estatal para a prática da caridade, é através dele que começa a se delinear o terceiro setor como 

atualmente é conhecido, antes da instituição do programa, os estabelecimentos de caridade existiam 

por fins religiosos ou morais.

No Brasil, o Terceiro Setor teve origem com as Santas Casas de Misericórdia, implantadas 

em Olinda, no estado de Pernambuco em 1539, surgindo como instituição caritativa e assistencial 

aos marginalizados daquela época, anos após à primeira Santa Casa, criada pela Rainha Leonor de 

Lencastre, em Lisboa, no ano de 1498, chamada Confraria de Nossa Senhora de Misericórdia.

Em Portugal, a Igreja Católica teve forte influência no surgimento do Terceiro Setor, que se deu 

ainda no século XV, com o aparecimento das primeiras instituições regidas pelos ideais de solidariedade 

social, mutualismo e cooperação.

2 MADRUGA, Lucia Rejane da Rosa Gama. et al. A vivência do planejamento estratégico em uma organização do 
Terceiro Setor: o caso da OMEP/SM. VII SEMEAD. São Paulo. 2004.
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Assim, com o aumento vertiginoso da pobreza no país, começaram a surgir as primeiras 

Misericórdias, ajudando principalmente mulheres e crianças que sofriam com a ausência de maridos 

e pais, que trabalhavam com ofícios relacionados com o mar, por isso passavam a maioria do tempo 

longe de casa.

 O  Terceiro Setor origina-se do desenvolvimento de organizações privadas com adjetivos 

públicos, agregando características do primeiro setor e do segundo setor, mas se afastando da burocracia 

estatal e das ambições do mercado. Esta característica intermediária lhes permite a prestação de serviços 

de interesse social, que verdadeiramente seriam de competência primitiva do Estado, mas que, por sua 

crise institucional, acaba por ter suas ações substituídas pelas atividades desenvolvidas por entidades 

do Terceiro Setor3.

Dessa forma, o Terceiro Setor é genuinamente uma entidade privada de caráter público que não 

busca auferir receita. O Estado não tem condições de arcar financeiramente com problemas sociais e 

acaba por se apoiar em organizações como associações e fundações destinadas a financiar o serviço 

público.

Simone de Castro Tavares Coelho explica que, o Terceiro Setor pode ser definido como aquele 

em que as atividades não seriam nem coercitivas nem voltadas para o lucro. Além disso suas atividades 

visam ao atendimento de necessidades coletivas e, muitas vezes, públicas.

 Geralmente, a doutrina agrupa nessas denominações todas as organizações privadas, sem fins 

lucrativos, e que visam à produção de um bem coletivo. Portanto, essa característica de prestação de 

serviço público deve vir sempre casada com outras duas: serem privadas, o que as difere das instituições 

governamentais; e sem fins lucrativos, o que as diferencia das empresas inseridas no mercado. Além 

das características acima – fora do Estado e sem fins lucrativos –, Lester Slamon e Helmuth Anheier, 

procurando sistematizar melhor os contornos desse grupo de instituições, acrescentaram os pontos a 

seguir: essas organizações são estruturadas; autogovernadas; envolvem indivíduos em um significativo 

esforço voluntário para que os contornos do que estamos denominando Terceiro Setor fiquem mais 

nítidos. É necessário denominar ainda um fator distintivo dessas organizações, um fator que não se 

apresenta nas empresas privadas e nas agências governamentais: o trabalho voluntário4.

 Nesse contexto, as organizações do Terceiro Setor preencheram uma lacuna existente entre 

o Estado e a Sociedade. O Terceiro Setor busca gerar serviço de caráter público, zelando pelo bem 

comum e buscando atender as necessidades sociais. Isso se deu porque os dois primeiros setores já 

solidificados não conseguiram atender as demandas sociais, por ineficiência ou insuficiência. 
3 SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo. 2004.

4 COELHO, Simone de Castro Tavares. Apud SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. 
São Paulo. 2004
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 O Terceiro Setor recebe várias denominações, as mais usuais são setor solidário, setor 

coletivo e setor independente. É, por excelência, um setor solidário, onde alguns velam por muitos, 

onde o individual dá lugar ao coletivo, e recebe a denominação de setor independente por se mostrar 

equidistante do Poder Estatal e do Poder Econômico, gerador de riquezas. As entidades jurídicas não 

governamentais, sem finalidade lucrativa, objetivando o bem da coletividade, inserem-se neste setor. 

O Terceiro Setor jamais procura auferir lucros e, em razão disto, não pode ser inserido dentro das 

atividades mercantis usuais, com regulamentação específica e própria. O Terceiro Setor é gênero do 

qual são espécies todas as sociedades civis sem fins lucrativos, inserindo-se aqui a quase totalidade 

das fundações, em especial fundações particulares5.

O Terceiro Setor é composto de organizações que não objetivam lucro, criadas e suportadas 

pela participação voluntária, sendo não governamentais, dando continuidade às práticas tradicionais 

da caridade, da filantropia e do mercado e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, 

sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de múltiplas manifestações na sociedade civil6.

Portanto, o objetivo das organizações não governamentais, ou seja, as fundações privadas, as 

associações e as sociedades civis é o atendimento de alguma necessidade social ou a defesa de direitos 

difusos, como defesa dos direitos humanos, proteção do meio ambiente, assistência à saúde, direito 

das minorias, entre outros. 

 Verifica-se que a ação filantrópica, contida na essência das organizações do Terceiro Setor, não 

retira a responsabilidade constitucional do Estado em fornecer, com qualidade, serviços que visem 

garantir o bem-estar social da população, no entanto, retira do mesmo a iniciativa de ser o gerador do 

serviço, fazendo o Estado passar de responsável para corresponsável na atuação.7 

 As organizações do Terceiro Setor são aquelas que não fazem parte da estrutura administrativa 

estatal e não distribuem lucros a acionistas ou investidores, não sendo essa sua finalidade, pois gozam 

de autonomia interna e possuem um alto nível de participação voluntária.

 Apesar do exposto, extrair um conceito de Terceiro Setor não é um trabalho fácil, nem mesmo 

aos que estudam com afinco a matéria, seu perfil e seus contornos não estão claros. Talvez seja essa 

a explicação para a discussão sobre a classificação, ou não, dos partidos políticos como entidades 

integrantes do Terceiro Setor. 8

Dessa forma, a definição que vem sendo utilizada pela doutrina para designar o conjunto de 

ações emanadas da sociedade com o objetivo de produzir políticas públicas é Terceiro Setor. 9

5 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3º Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997.

6 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor? Apud SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro 
setor no Brasil. São Paulo. 2004.

7 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3º Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997.

8 CARDOSO, Ruth. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, E. B. (Org.). 3º setor: desenvolvimento social 
sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

9 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor? Apud SOUZA, Leandro Marins de. A Tributação do Terceiro 
Setor no Brasil. São Paulo. 2004.
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1.2. características do terceiro setor

 Diante do expresso conceito de Terceiro Setor, pode-se extrair diversas características 

correntemente divulgadas por seus teóricos, produzidas nos âmbitos social, econômico e político, que 

deveriam ser comuns a todas as entidades do Terceiro Setor.

 Assim, as entidades pertencentes ao Terceiro Setor não são coercitivas, sua estrutura não é 

voltada para a administração estatal, não são voltadas para o lucro e não pertencentes ao mercado. Visam 

atender necessidades coletivas ou públicas, necessitam total ou parcialmente do serviço voluntário, 

são estruturadas e autogovernadas.

 As entidades do Terceiro Setor são organizações de sociedade civil, qual seja “o lugar onde 

surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições 

estatais têm o dever de resolver ou através da mediação ou repressão. Sujeitos desses conflitos e, 

portanto da sociedade civil exatamente enquanto contraposta ao Estado são as classes sociais, ou 

mais amplamente os grupos, os movimentos, as associações, as organizações que a representam ou se 

declaram seus representantes; ao lado das organizações de classe, os grupos de interesses, as associações 

de vários gêneros com fins sociais, e indiretamente políticos, os movimentos de emancipação de grupos 

étnicos, de defesa dos direitos civis, de libertação da mulher, os movimentos de jovens, etc.”10

Vincula-se à prática de atividades de caridade e filantropia, bem como ao mecenato, apoio 

financeiro, sem vínculo direto com objetivos publicitários, prestado por pessoas física ou jurídica 

para realizações artísticas e culturais. Atrela-se também ao exercício da cidadania e ao conceito de 

solidariedade, que por muitas vezes também chamado de setor solidário, geralmente faz um papel 

intermediário entre o cidadão comum e as entidades, que tem por finalidade a solução de problemas 

sociais. Assim, as entidades têm de procurar apoio para financiar projetos em diferentes fontes, seja 

do governo ou doações.

 O corpo técnico dessas organizações normalmente resulta de profissionais que, geralmente, 

se vinculam à entidade por razões filosóficas e tem um forte compromisso e preocupação com o 

desenvolvimento social da comunidade11 . As características expressas das entidades do Terceiro 

Setor são, geralmente, mencionadas quando se analisam de forma comparativa com outros tipos de 

organizações.

 Dessa forma, os partidos políticos poderiam fazer parte do Terceiro Setor, pois são pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, não compõem o Estado, o Primeiro Setor, o mercado, o 

Segundo Setor, pertencem à sociedade civil organizada e não distribuem lucros entre os seus associados. 

10 BOBBIO, N. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

11 KISIL, Marcos. Organização social e desenvolvimento sustentável: projetos de base comunitária, in IOSHPE, Evelyn 
Berg (org.) 3° setor: desenvolvimento social sustentado, Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 142. Apud Leandro Marins 
de. A Tributação do Terceiro Setor no Brasil, São Paulo. 2004.
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1.3. terceiro setor na constituição brasileira de 1988

 A Constituição brasileira de 1988 veio consolidar a possibilidade da participação de entidades 

privadas em matéria social, auxiliando a implementação das políticas públicas estatais.

 O Terceiro Setor surge para dar cumprimento aos objetivos fundamentais da República, previstos 

no artigo 3º da Constituição, quais sejam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a 

promoção do bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação.12

 A preocupação com interesses sociais privatistas é de extrema relevância na Constituição de 

1988, bem como em garantir o bem-estar e a justiça social. Observa-se nos artigos 170, “a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, e 193 “a ordem social tem como base 

o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.” da mesma Constituição.

 Os dispostos constitucionais expressos anteriormente são conceitos que permeiam os debates 

teóricos do Terceiro Setor, verdadeiros princípios regentes das atividades das instituições que o 

compõem.13

A Constituição brasileira traz ainda dispositivos que preveem a participação de entidades do 

Terceiro Setor, como exemplo, ações no âmbito da saúde, previdência social, assistência social e 

educação. Tais searas são de responsabilidade do Estado, bem como da própria sociedade.

 Assim, o próprio texto constitucional faz menção ao papel das organizações em projetos na 

área da saúde, parágrafo 1º do artigo 19914, assistência social, artigo 204, inciso I15  e educação, artigo 

20516 , legitimando as organizações do Terceiro Setor a atuarem no âmbito das questões sociais. 

Dessa forma, a responsabilidade do Estado na promoção dos direitos sociais não é substituída 

pela legitimação constitucional que detém o Terceiro Setor, nem mesmo pelo sistema de parcerias, 

implementado pela legislação infraconstitucional, ou seja, não retira a obrigatoriedade do Estado na 

promoção de ações que garantam os direitos sociais. 

12 SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil. Apud Leandro Marins de. São Paulo. 2004.

13 SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo. 2004.

14 Art. 199: A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

15 Art. 204: As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento 
da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação 
e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social.

16 Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.
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1.4. terceiro setor na constituição portuguesa de 1976

 Assim como a Constituição brasileira, a Constituição portuguesa compreende o Terceiro Setor 

como alternativa do setor público e do setor privado para suprir algumas das lacunas existentes nos 

restantes setores.

De acordo com a Constituição portuguesa, que denomina o Terceiro Setor de “Sector Cooperativo 

e Social”, este compreende os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, em obediência 

aos princípios cooperativos, sem prejuízo das especificidades estabelecidas na lei para as cooperativas 

com participação pública, justificadas pela sua especial natureza; os meios de produção comunitários, 

possuídos e geridos por comunidades locais; os meios de produção, objeto de exploração coletiva por 

trabalhadores, bem como os meios de produção possuídos e geridos por pessoas coletivas, sem caráter 

lucrativo, que tenham como principal objetivo a solidariedade social, designadamente entidades de 

natureza mutualista.17

 Assim, diante dos vários problemas sociais vividos pela sociedade, nao só portuguesa, mas 

mundial, a Sociedade Civil se encontra como apoio e proteção para a própria sociedade, estabelecendo 

relações de confiança e cooperação com as mesmas.

2. pArtidos políticos 

 Hans Kelsen (2000) dispõe que, um dos elementos mais importantes da democracia real são 

os partidos políticos, que agrupam os homens de mesma opinião, para lhes garantir influência efetiva 

sobre a gestão dos negócios públicos.

O Estado moderno é dominantemente partidário. A pressão das camadas economicamente 

inferiores da sociedade fez surgir a necessidade dos partidos políticos como instrumentos de atendimento 

de suas reivindicações.

Partido político é considerado elemento natural de qualquer sistema político. Está presente nos 

regimes autoritários, nos regimes democráticos, nos Estados em desenvolvimento e nos industrializados.

2.1. noções históricas de partidos políticos

Os partidos políticos tiveram sua origem na nação precurssora do constitucionalismo, a 

Inglaterra, mais precisamente durante o reinado de Isabel (1558-1603), porém é apenas em 1680 

que surgem os dois primeiros grupos considerados partidos políticos: os Whigs e os Tories, estes 

representavam remanescente do feudalismo agrário inglês e aqueles representavam as novas forças 

urbanas e capitalistas. Posteriormente, esses dois grupos políticos adversários se tornariam os partidos 

Conservador e Liberal.

17 Art. 82 da Constituição Portuguesa de 1976.
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Na Convenção da Filadélfia, em 1787, foi idealizado o primeiro partido nos Estados Unidos, o 

qual foi estruturado a partir da libertação das treze colônias do império inglês com a denominação de 

Partido Democrático, sendo que mais tarde, em 1854, surgiu o Partido Republicano.

Após a Revolução burguesa em 1789, surgiram na França os primeiros esboços de partidos 

em forma de associações e clubes. O principal deles foi a Associação dos Amigos da Constituição, 

posteriormente denominado Clube dos Jacobinos, reunindo líderes políticos que aderiram ao movimento 

após a execução do Rei Luís XVI. Após a outorga da constituição, fez surgir dois grupos de pensamentos, 

também chamados de Conservador e Liberal.

No Brasil, os dois primeiros partidos políticos tiveram a clássica denominação de Conservador 

e Liberal, surgiram durante a Regência Trina, mais precisamente na legislatura de 1838.

Ainda durante o Império, foi constituído o Partido Republicano, recebendo influências da 

época, pois o país caminhava a passos largos para a proclamação da República. O Partido Republicano, 

devido às duas maiores forças políticas da época, os Estados de São Paulo, produtores de café, e de 

Minas Gerais, produtores de leite, dividiu-se formando o Partido Republicano Paulista e o Partido 

Republicano Mineiro.

Os partidos considerados de esquerda surgiram apenas no final do século XIX e início do 

século XX, quando as massas de trabalhadores se organizaram para a conquista do poder político e 

para protestar direitos trabalhistas, influenciados pelos ideais socialistas.

2.2. definição de partido político

 Etimologicamente, partido advém do latim partítus, ou seja, que partilhou, que tomou o seu 

quinhão, e, por analogia, remete àqueles que compartilham do mesmo ideal filosófico.

 Segundo Baracho (1979), partido político, em seu sentido lato designa a uma formação social 

espontânea, que tem como seu elemento unificador uma concepção política comum ou um interesse 

político comum e que se propõe a conquista do poder. De acordo com essa determinação, o partido 

caracteriza-se por dois elementos: o vínculo sociológico, representado pela comunhão ideológica, ou 

de interesses e o fim político, representado através da conquista do poder.

Assevera Virga que, partidos políticos são associações de pessoas com uma ideologia ou interesses 

comum, que, mediante uma organização estável, visam exercer influência sobre a determinação da 

orientação política de um país.18

Para Karl Marx, os partidos são um movimento proletário que a cada etapa se modifica e 

forma uma nova organização partidária. Assim, o partido passa, então, a ser visualizado como uma 

organização transitória, com objetivos específicos e, quando alcançados, a estratégia deve ser alterada, 

como forma de se adequar a um novo momento, para o autor os partidos não eram a maneira eficaz 
18 VIRGA, Pietro. Diritto constituzionale, 6ª Ed., Milano, Guiffrè, 1947, p. 243. Apud BULOS, Uadi Lammêgo. 

Constituição Federal anotada. 7ª Ed. Saraiva, 2007.
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de levar o proletariado à autolibertação, por isso refutavam essa ideia, porém cada localidade deveria 

ter um partido para tratar de assuntos específicos e peculiares. (Mezzaroba, 1994).

Segundo Gramsci (2002), o partido é uma organização que é agente da vontade coletiva, 

representando O Príncipe, de Maquiavel. Aos partidos políticos são atribuídas as tarefas de contribuir 

para superar na classe trabalhadora uma consciência sindicalista. Para isso, o partido deveria realizar 

uma reforma intelectual e moral, sem deixar de ser propagandista, preparando o espaço definitivo da 

vontade coletiva.

Para Ribeiro (1996), o partido político é um grupo social de relevante amplitude destinado à 

arregimentação coletiva, em torno de ideias e de interesses, para levar seus membros a compartilharem 

do poder decisório nas instâncias governativas.

 Mezzaroba (1994) cita Robert Michels, o qual considera que os partidos políticos são uma 

potência oligárquica, repousada sobre uma base democrática que possibilita a dominação das elites 

sobre os eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre os que delegam.

 Por sua vez, Jardim (1998) define partidos políticos como agremiações de pessoas para a 

promoção e concretização de um programa político comum mínimo, com o objetivo de assumir e manter 

o controle do processo estatal de distribuição do poder, da democracia, da liberdade e da igualdade, 

ou, quando menos, de coparticipação na gestão da res publica, em nome dos interesses ou ideias dos 

segmentos da sociedade civil que pretendem representar.

 Dessa forma, em um sistema democrático representativo, os partidos são considerados entidades 

de coordenação e de manifestação da vontade popular. Na democracia, diz-se que todo poder emana do 

povo, e os partidos atuam como responsáveis por representar esse poder, fazendo com que a vontade 

popular se sobressaia aos interesses individuais, como se o próprio povo estivesse governando.

2.3. partidos políticos no ordenamento jurídico brasileiro

 O Brasil é um Estado democrático de Direito, conforme expresso no preâmbulo constitucional, 

assim não existe limite numérico de partidos políticos, caracterizando-se pelo pluripartidarismo político.

 Assim, a Constituição brasileira de 1988 garante o pluralismo político em seu artigo 1719, 

entendendo-se que mesmo que o texto constitucional determine que é livre a criação de partidos políticos, 

essa liberdade não é ilimitada ou irrestrita, pois condiciona-se à preservação da soberania nacional. 

Dessa forma, fica clara a assimilação quanto à soberania nacional como fator predominante 

para criação de partidos políticos, bem como não sendo permitida a criação de partidos que ponham 

em risco o exercício da soberania nacional, ou seja, que submetam a República Federativa do Brasil 

a qualquer outro Estado soberano ou organismo internacional.

19 Art. 17: É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos: I - caráter nacional; II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 
ou de subordinação a estes; III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo 
com a lei.
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Nesse sentido, foi promulgada a lei  9.096/1995, disciplinando o regime dos partidos políticos, 

bem como revogando uma antiga lei que tratava do tema ainda do tempo da ditadura militar. A lei 

disciplina, dentre outros assuntos, o Fundo Partidário, criação de legendas e propaganda eleitoral 

gratuita na televisão e no rádio. 

2.4. partidos políticos na constituição portuguesa de 1976

 A Constituição da República portuguesa expressa que Portugal é um Estado de direito 

democrático, o qual se difere do Estado democrático de direito pelo fato de que, segundo Canotilho, 

o Estado de direito democrático, para lograr ter força político-normativa, necessita de um conjunto de 

instituições políticas básicas, de um conjunto de condições econômicas, sociais e culturais favoráveis 

a estas instituições e de um conjunto de esquemas político-constitucionais, só assim e mais uma vez, 

o direito constitucional será um direito vivo e não apenas uma “lei nos livros”. (CANOTILHO, 2011). 

 Por outro lado, o Estado democrático de direito é uma classe de Estado de Direito, não 

confundindo os conceitos. Neste sistema, o Estado constrói sua estrutura basilar na soberania popular, 

beneficiando a criação de uma sociedade republicana, bem como democrática.

 O artigo 2º expressa que a “República portuguesa é um Estado de direito democrático baseado 

na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e 

na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência 

de poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da 

democracia participativa”.

Assim, a Constituição portuguesa expressa que o Estado português se baseia no pluralismo 

de expressão e organização política democráticas, ou seja, que, assim como no Estado brasileiro, os 

partidos políticos exercem enorme alicerce para a construção de um estado democrático.  

 A Constituição portuguesa expressa ainda, em seu artigo 10/2, “os partidos políticos concorrem 

para a organização e para a expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência 

nacional, da unidade do Estado e da democracia política”.   

Por fim, o artigo 51/1 traz que “a liberdade de associação compreende o direito de constituir 

ou participar em associações e partidos políticos e de através deles concorrer democraticamente para 

a formação da vontade popular e a organização do poder político”.  

Dessa forma, a democracia está intimamente ligada à ideia da vontade popular e que os partidos 

políticos são o canal condutor para que essa vontade pública ganhe dimensões reais.

3. regime fiscAl dos pArtidos políticos

 Os partidos políticos são entidades essenciais para a democracia de um país, pois o conjunto 

de ações praticadas sem intuito lucrativo tem por finalidade a promoção de um direito social e seus 

princípios.
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 Dessa forma, é de enorme importância para os partidos políticos que o Estado promova o 

desenvolvimento de atividades voltadas para a proteção dos direitos sociais, tais como o regime fiscal 

especial destinado a essas entidades.

3.1. regime fiscal dos partidos políticos na constituição brasileira de 1988 e na lei 9.096/1995

 Através da Constituição brasileira de 1988, o incentivo fiscal para o incremento das instituições 

sem fins lucrativos está expresso no artigo 150, VI, “c”20 , onde a Constituição estabelece a imunidade 

tributária dos partidos políticos, bem como de outras instituições, em relação a impostos instituídos 

sobre a renda, serviços, inclusive de suas fundações.

Imunidade tributária nada mais é que uma norma constitucional que estabelece a incompetência 

de órgãos tributantes para cobrarem impostos relativamente a determinados atos, fatos e pessoas.

Por outro lado, o texto constitucional traz no parágrafo 4º do artigo 150 que a imunidade só se 

aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as atividades essenciais dos partidos políticos, 

ou seja, não basta que se afirme que a uma propriedade qualquer, por exemplo, esteja em nome de algum 

partido, deve ser demonstrada a vinculação dessa propriedade com a atividade essencial da instituição.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 9º traz o mesmo texto constitucional, pois, por 

lei ordinária, o dito na Constituição não pode ser alterado, assim no artigo 1421  do mesmo código 

expressa os requisitos para que os partidos políticos gozem da imunidade.

Dessa forma, a legislação infraconstitucional veio sedimentar que, para gozarem da imunidade 

tributária, os partidos políticos não devem fazer qualquer tipo de distribuição de renda do seu patrimônio 

para nenhum associado, não devem aplicar dinheiro no exterior, bem como devem prestar contas 

contábeis para assegurar a idoneidade de informações.

3.2. regime fiscal dos partidos políticos em portugal

Em Portugal, os partidos políticos são fundamentais para a estrutura do poder político, bem 

como eles são regidos pela Lei orgânica 2/2003 de 22 de agosto, que em seu artigo 3º determina que 

os mesmos gozam de personalidade jurídica e são constituídos por tempo indeterminado.

O artigo 10/1 da Lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais,22  

20 Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, 
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades 
nelas mencionadas.

21 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas; I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;  
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão.

22 Lei 19/2003 de 20 de junho.
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que perfilha aos partidos políticos benefícios fiscais, além da não incidência de IRC (Imposto sobre o 

rendimento coletivo), os partidos políticos estão isentos da cobrança de determinados impostos taxados 

no mesmo artigo, quais sejam: 

a) Imposto do selo; b) Imposto sobre sucessões e doações; c) Imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de imóveis, pela aquisição de imóveis destinados à sua atividade 
própria e pelas transmissões resultantes de fusão ou cisão; d) Imposto municipal sobre 
imóveis, sobre o valor tributável dos imóveis ou de parte de imóveis de sua propriedade 
e destinados à sua atividade; e) Demais impostos sobre o patrimônio previstos no n.º 3 
do artigo 104º da Constituição; f) Imposto automóvel nos veículos que adquiram para a 
sua atividade; g) Imposto sobre o valor acrescentado na aquisição e transmissão de bens 
e serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através 
de quaisquer suportes, impressos, audiovisuais ou multimídia, incluindo os usados 
como material de propaganda e meios de comunicação e transporte, sendo a isenção 
efetivada através do exercício do direito à restituição do imposto; h) Imposto sobre 
o valor acrescentado nas transmissões de bens e serviços em iniciativas especiais de 
angariação de fundos em seu proveito exclusivo, desde que esta isenção não provoque 
distorções de concorrência23.

 No que tange ao Imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a legislação lega isenção total aos 

partidos  políticos, sendo efetivada pelo direito que as entidades detêm quando da  restituição do imposto 

suportado na aquisição de bens e serviços, que tem a finalidade de difundir a ideologia partidária, não 

importando assim qual meio o utilizem para exteriorizar a ideia.

 Outro aspecto relacionado à isenção total do IVA, concedida aos partidos políticos se dá 

quando, para angariar fundos, os mesmos promovem eventos isentos de IVA apenas sendo exigido pelo 

legislador que não seja provocada uma distorção na concorrência, já que o Tribunal de Justiça da União 

Europeia já decidiu que a atividade de publicidade externa de um partido não constitui uma atividade 

econômica24, diferentemente do que ocorre com as IPSS, instituições particulares de solidariedade 

social, que não possuem o direito à isenção total do IVA.  

 Assim, o artigo 10/2 deixa claro que as isenções dadas ao Imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis, pela aquisição de imóveis destinados à sua atividade própria e pelas 

transmissões resultantes de fusão ou cisão (IMT), bem como ao Imposto municipal sobre imóveis, sobre 

o valor tributável dos imóveis ou de parte de imóveis de sua propriedade e destinados à sua atividade 

(IMI) cessam sempre que não houver a afetação do bem imóvel para suprir as finalidades essenciais 

dos partidos políticos.25

 Dessa forma, a mesma legislação expressa, em seu artigo 11 a possibilidade dos partidos 

políticos terem suspensos os tais benefícios fiscais se o partido se abstiver de concorrer às eleições 

23 Redação dada pelo artigo 10º da Lei 19/2003 de 20 de junho.

24 SILVA, Suzana Tavares. Informação extraída de artigo disponibilizado para os alunos do mestrado científico, 
disciplina de Direito Fiscal I, da Universidade de Coimbra.

25 SILVA, Suzana Tavares. Texto extraído de artigo disponibilizado para os alunos do mestrado científico, disciplina 
de Direito Fiscal I, da Universidade de Coimbra.
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gerais, ou se as listas de candidatos apresentados pelo partido nessas eleições obtiverem um número 

de votos inferior a 50.000 (cinquenta mil), exceto se obtiver representação parlamentar, ou se o partido 

não cumprir a obrigação de apresentação de contas, nos termos da mencionada legislação.26

 Contudo, a perda não é perpétua, uma vez que a legislação expressa que há apenas uma suspensão 

e que a mesma é cessada quando se alterarem as situações previstas no artigo 11 da Lei.27 

3.3. casos práticos de iptu e imi envolvendo partidos políticos no brasil e em portugal 

 Os partidos políticos são entidades que possuem patrimônio próprio, tais como bens imóveis, 

que deles deveriam decorrer impostos, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)28, no Brasil, e 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)29, em Portugal.

 Contudo, no que se refere aos partidos políticos, a legislação brasileira e portuguesa confere 

aos mesmos imunidades e benefícios fiscais, respectivamente, ou seja, em nenhum dos ordenamentos 

jurídicos é exigido de algum partido político os citados impostos.

 Assim, no Brasil, os partidos políticos podem dispor desses bens imóveis, vendendo-os ou 

locando-os a terceiros, nesse segundo caso a cobrança de IPTU não será devida, uma vez que o valor 

recebido do contrato de locação seja inteiramente revertido à atividade essencial da entidade, conforme 

foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em súmula de número 72430.

 Portanto, não cessa a imunidade de um imóvel pertencente a um partido político alugado a um 

terceiro, que por exemplo, exerça uma atividade empresarial, contanto que o valor desse aluguel seja 

utilizado para suprir alguma finalidade essencial do partido detentor do bem.

 Por outro lado, em Portugal, mesmo que um imóvel pertencente a um partido político seja 

locado a terceiro, esse bem tem cessado seu benefício fiscal, pois, segundo a legislação, no que tange 

ao descrito no artigo 11 do Decreto-Lei n.º 287/200331, apenas o Estado e as Regiões Autônomas de 

Portugal se beneficiam com isenção de IMI.

26 Redação dada pelo artigo 11 da Lei 19/2003 de 20 de junho.

27 Redação dada pelo artigo 12 da Lei 19/2003 de 20 de junho.

28 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo instituído e cobrado pelos Municípios brasileiros de acordo 
com o art. 156, I da Constituição Federal brasileira de 1988, o qual aduz: Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre: I - propriedade predial e territorial urbana.

29 Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados 
no território português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos se localizam, regido pelo decreto 
Decreto-Lei nº 287/2003.

30 STF súmula 724: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das 
entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades 
essenciais de tais entidades.

31 Artigo 11: Entidades públicas isentas: 1 - Estão isentos de imposto municipal sobre imóveis o Estado, as Regiões 
Autônomas e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo 
os institutos públicos, bem como as autarquias locais e as suas associações e federações de municípios de direito 
público. (Redação da lei n.º 83-C/2013 - 31/12); 2 - Não estão isentos os serviços, estabelecimentos e organismos do 
Estado que tenham caráter empresarial, exceto os hospitais e unidades de saúde constituídos em entidades públicas 
empresariais em relação aos imóveis nos quais sejam prestados cuidados de saúde. (Redação da lei n.º 83-C/2013 - 
31/12)
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conclusão

Atualmente, o Terceiro Setor diz respeito a entidades privadas que exercem função pública, 

contribuindo com o Estado para desempenhar seu papel social na elaboração e na aplicação de políticas 

públicas.

Já os Partidos Políticos, são organizações não governamentais, essenciais para a existência de 

um sistema democrático representativo, considerados entidades de coordenação e de manifestação da 

vontade popular, atuando como agentes responsáveis para a representação do poder do povo. 

Os partidos políticos são entidades com características bem parecidas com as do Terceiro Setor, 

no que diz respeito a não objetivarem lucro em suas ações, por exemplo, levando até alguns autores 

a os considerarem como pertencentes ao Setor Social.

O fato é que os contornos do Terceiro Setor não estão ainda bem definidos, levando a crer que 

os partidos políticos são entidades com sua própria classificação, não se incorporando no conceito de 

Terceiro Setor.

 Assim, tanto para o Terceiro Setor quanto para os partidos políticos, o Estado deve elaborar 

um regime fiscal especial, tendo em vista a importância desses dois grupos de entidades para a vida 

da sociedade em geral.

Nesse sentido, há um regime jurídico fiscal diferenciado para os partidos políticos, uma vez que 

acarretam imunidades e isenções, respectivamente, no ordenamento jurídico brasileiro e português.

Quando da comparação entre o IPTU e o IMI, respectivamente, no Brasil e em Portugal, mais 

especificamente quando um partido político loca um imóvel de sua propriedade a um terceiro que não 

tem qualquer isenção ou imunidade estabelecida em lei, esse imóvel continua imune a impostos no 

ordenamento brasileiro, bem como perde a isenção tributária em Portugal.

Dessa forma, os partidos políticos são entidades essenciais ao funcionamento de um Estado 

democrático, sendo essencial também um regime fiscal diferenciado para que os mesmos não sejam 

excessivamente onerados e não consigam desempenhar suas funções.

Dessa forma, os partidos políticos são entidades essenciais ao funcionamento de um Estado 

democrático, sendo essencial também um regime fiscal diferenciado para que os mesmos não sejam 

excessivamente onerados e não consigam desempenhar suas funções.
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o direito romAno e A responsAbilidAde AQuiliAnA

THE ROMAN LAW AND THE AQUILIANA RESPONSIBILITY1

máRio daVid meyeR de aLBuQueRQue 2

resumo:
Este trabalho decorre do artigo apresentado na Universidade de Coimbra – Portugal, na disciplina 
Seminário Geral da Faculdade de Direito, pela cátedra do Professor Doutor Santos Justo, e versa sobre 
a responsabilidade extracontratual, enfocando aspectos do Direito Romano, a Lei Aquília, os tipos de 
danos, a Lei das XII Tábuas e ainda aspectos luso-brasileiros. Verifica-se assim, a importância que 
o Direito Romano teve para forjar a Ciência do Direito, sendo, portanto, uma base norteadora para a 
compreensão de toda uma evolução jurídica que perdurou por quase vinte séculos, trouxe a ideia de 
punição para aquele que causasse dano a outrem, e principalmente, nos traz a compreensão do Direito 
moderno.
 
pAlAvrAs-cHAve:
Responsabilidade Extracontratual. Direito Romano. Espécies de Dano.

AbstrAct:
This work stems from the paper presented at the University of Coimbra – Portugal, in the General 
Seminary discipline of the Law School, the chair of Professor Justo, and deals with the non-contractual 
liability, focusing on aspects of Roman law, the Aquilia Law, the types of damage, the Law of XII tables 
and even Luso-Brazilian aspects. It appears, therefore, the importance of Roman law had to forge the 
science of law, and is therefore a guiding basis for the understanding of all a legal development that 
has lasted for almost twenty centuries, brought the idea of punishment for the one who caused harm 
to others, and especially brings the understanding of modern law.

KeYWords: 
Extracontractual Responsibility. Roman Law. Damage Species.

introdução

 O presente trabalho versa sobre o Direito Romano e a responsabilidade aquiliana, onde no 

primeiro capítulo se analisam os aspectos históricos do Direito Romano, a sua conceituação, importância 

para o Direito em diversos países, onde a sua evolução, que foi lenta, se confunde com a própria 

História, e se revela como um importante pilar para a compreensão dos fenômenos jurídicos, a solução 

de casos práticos, e ainda, a formação de juristas.

 Ressalte-se que há registros de que o Direito Romano vigorou por aproximadamente vinte 

séculos, sendo certo que o mesmo não construiu por si só uma teoria sobre responsabilidade civil, 

mas certamente a análise de seus fragmentos jurídicos contribuiu para o Direito e também para o 

eixo da questão do ressarcimento. Verifica-se que o Direito Romano teve forte influência dos Direitos 

1 Artigo apresentado e aprovado no Seminário Geral da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na Disciplina 

do Prof. Dr. Santos Justo, em Janeiro/2012.

2 Professor de Direito da FFB.  Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra-Portugal.
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Orientais, da Civilização Grega, e também, do Cristianismo, inclusive descobertas arqueológicas no 

Oriente apontaram a existência de material jurídico que provam a citada influência.

 No segundo capítulo foi examinada a Lei das XII Tábuas, fundamental para o estudo do Direito 

Romano, e ainda, dentro desse contexto histórico a importância da mesma, isso porque existe a indicação 

de que os delitos nela previstos deram direito de ação, no que diz respeito à responsabilidade aquiliana.

 Em seguida, no terceiro capítulo, foi dado ênfase a Lex Aquilia, cujo fundamento se baseia 

na ideia de que os danos causados injustamente são punidos a título de culpa, e a partir desse marco, 

surge a ideia de responsabidade extracontratual.

  A Lei Aquiliana tinha três capítulos, onde o primeiro tratava da pena aplicada para quem matasse 

um escravo ou um quadrúpede de gado doméstico. Significava o damni iniuri actio (ato de dano por 

injúria). O segundo capítulo tratava da responsabilidade na adstipulatio, ou seja, o credor secundário 

que fraudava o débito poderia ser responsabilizado e a última regulava os danos causados a um bem 

animado, no caso, escravos ou animais, ou inanimado, diante de um incêndio, fratura ou deterioração 

da coisa.

 No quarto capítulo foram analisadas as espécies de dano, entre eles os non corpore corpori, 

danos a escravos ou animais, redução fraudulenta de uma dívida, casos de caçadas, derrubadas de 

árvores, danos por aplicações indevidas de medicamentos e veneno, incêndio, ações provocadas por 

cão assanhado ou cavalo espantado.

 No quinto capítulo foram abordados aspectos luso-brasileiros da responsabilidade extracontratual, 

a influência do Direito Romano no Direito Português e uma análise da responsabilidade aquiliana, os 

seus fundamentos no Direito Brasileiro.

1. direito romAno: Aspectos Históricos

O Direito Romano influenciou sobremaneira o Direito em vários países da Europa, cuja 

importância sempre desperta interesse e fundamentos na ciência jurídica.

O conjunto de elementos que compõem o Direito Romano é diverso, constituído por 

regulamentos, regras produzidas por juristas, soluções de casos práticos, e ainda, vários documentos, 

como franquias, contratos, inscrições, estatutos e outros. Não se pode, nesse instante histórico, olvidar 

das Institutas, que tiveram enorme importância aproximadamente em 150 E.V, à época do imperador 

Antonino, cuja realização se atribui a Gaius, a quem MICHÈLE DUCOS (3) faz uma observação 

importante acerca do seu trabalho.

3 Gaius ou Caio nasceu, provavelmente, na primeira metade do século II d.C. viveu e escreveu em Roma, embora 
oriundo do Oriente de fala grega. Seu trabalho só começou a ser reconhecido em torno do século V d.C., quando 
foi considerado tão importante quanto ULPIANO, PAULO, HERÊNIO E PAPINIANO. Escreveu sobre o Edito 
Provincial, o Edito do Pretor Urbano e a Lei das Doze Tábuas. Suas Institutas (Preceitos Jurídicos) foram completadas, 
aparentemente, após 161 d.C. (logo após a morte de Antonino Pio, 138-161 d.C., e contêm quatro livros: um sobre a 
lei das pessoas, dois sobre as coisas e um sobre as ações. As Institutas de Justiniano foram muito influenciadas por 
esse trabalho de Gaius. (DUCOS, Michèle. Roma e o Direito. São Paulo: Madras Editora, 2007, p. 33.)
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Na verdade, é impossível divorciar o Direito da História, até porque o Direito Romano teve 

vigência por mais de vinte séculos (753 a.C. até 1453 d.C.), aproximadamente, e passou por algumas 

modificações em períodos distintos: da Realeza (jus civili), na República (direito pretoriano), no 

período do Império (direito jurisprudencial) e depois de Justiniano (também conhecido como direito 

bizantino). Nesse sentido, aponta MARIO BRETONE (4): “não se pode confundir a sociedade e a 

cidade-Estado arcaica com a vida política e civil da Roma de Augusto ou de Justiniano. Não se pode 

confundir o direito civil antiquíssimo com o pretoriano ou imperial, ou os juristas-sacerdotes, inventores 

e intérpretes de rígidas fórmulas negociais e processuais, com os jurisconsultos tardo-republicanos e 

‘clássicos’ ou com os professores de Berito”.

 Registre-se nesse plano histórico, que o Direito Romano não elaborou por si só uma teoria da 

responsabilidade civil, e afirma CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (5) que inexistiu uma realização 

teórica sobre algum instituto. Na realidade, existiram os casos de espécie, os entendimentos de pretores 

e juízes, as manifestações dos jurisconsultos, pesquisas de fragmentos, mas como já afirmado, é inegável 

a sua contribuição para o Direito, e nesse sentido, o autor chama-se à colação DOMAT: “Toutes les 

pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, 

légereté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes semblabes, si legères qu’elles puissent 

être, doivent être reparée par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car c’est um 

tort qu’il a fait, quand même Il n’aurait pas eu intention de nuire”(Les Loix Civiles dans leur Ordre 

Naturel, Paris, 1776, Livro II, Tít. VIII, Sect. IV, p. 153).

 Averbe-se ainda que o Direito Romano apresenta algumas características, sendo que 

TABOSA(6) resumiu em três: o positivismo, o conservadorismo e o individualismo. Conforme o 

autor, o primeiro se apresenta no seu realismo, pragmatismo e laicismo, e assim explica quando diz que 

para o reconhecimento da personalidade civil, era imprescindível a forma humana e a sua viabilidade, 

daí porque nasceu o jus civile e o jus gentium. No conservadorismo, aponta que a evolução da cultura 

romana não foi rápida, não houve mudanças drásticas, mas sim, em geral, uma adaptação. E por fim, 

vem o individualismo, onde há referência ao direito de propriedade, mas não absoluto, já que existiam 

as servidões.

 Interessante apontar que GIORDANI(7), apresenta o Direito Romano através de duas Histórias, 

a interna e a externa. O faz com base em LEIBNIZ, mas aponta que essa divisão não é acorde entre 

4 BRETONE, Mario. História do direito romano. Lisboa: Editorial Estampa, 1990, p. 31.

5 PEREIRA, Caio Mário da Silva Pereira. Responsabilidade Civil, de acordo com a Constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, 8ª edição, p. 7.

6 TABOSA, Agerson. Direito Romano. Fortaleza: FA7, 2003, p. 19-20.

7 GIORDANI, Mário Curtis. Iniciação ao Direito Romano. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1986, p. 3; 18.
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vários romanistas. Afirma que a periodização da História Externa ocorre da seguinte forma: 

• Realeza (da fundação de Roma até o início da República em 510 a.C.).

• República (de 510 a.C. até a batalha de Actium, 31 a.C.), sendo o Império subdividido assim: 

Principado (do início do reinado de Augusto até o reinado de Diocleciano).

• Dominato (do reinado de Domiciano (284-305) até a morte de Justiniano em 565.

No tocante à periodização da História Interna, em resumo, pode-se apontar os seguintes períodos:

• Período das origens (coincide com a Realeza).

• Período do antigo Direito (do início da República até a época dos Gracos – segunda metade do  

II século a.C.).

• Período clássico (da época dos Gracos até Diocleciano).

• Período pós-clássico, romano-helênico ou bizantino (de Diocleciano até a morte de Justiniano).

Nota-se, ainda, que o Direito Romano teve forte influência dos Direitos Orientais, da Civilização 

Grega, e também, do Cristianismo. Conforme o autor citado, as descobertas arqueológicas no Oriente 

apontaram a existência de material jurídico para comprovar tal assertiva. Nesse azo, há três manuscritos 

(de Berlim, de Vercelli e de Viena), que é fragmento de uma compilação aproximadamente do século IV, e que 

traz textos de Gaio, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino e de constituições dos Códigos Gregoriano 

e Hermogeniano. Registre-se ainda a expansão romana por meio da Magna Grécia e a conquista do 

Oriente helenizado e perda da independência grega (146 a.C.), conforme o autor fortificou a influência 

helenística em Roma. Em relação à influência do Direito Grego no Direito Romano há a indicação da 

“Lex Rhodia, onde Cícero (Pro lege Manilia 18) menciona e elogia a longa tradição naval dos ródios 

(Rhodii... quorum usque ad nostram memorian disciplina navalis et gloria remansit). Estrabão, sob o 

reinado de Augusto, testemunha a prosperidade de Rodes enaltecendo os regulamentos aí elaborados 

para o policiamento dos mares e que foram adotados por todos os grandes portos do comércio. 

Compreende-se que Roma aplicava as leis e costumes marítimos colecionados sob o nome de Lex 

Rhodia.

Em relação ao Cristianismo, há registros de que pela Constituição Tanta (Confirmatione 

Digestorum), Justiniano realizou a promulgação do Digesto e invocou o nome de Nosso Senhor 

Jesus Cristo (in nomine Domini Dei nostri Jesu Christi), sendo que desde o martírio de S. Pedro, 

o primeiro papa, em Roma, ainda no reinado de Nero, o Cristianismo cresceu, sendo interessante o 

texto de Tertuliano (Apol. 32, final do II século): “nós, cristãos, não vivemos à margem do mundo; 

frequentamos, como vós, o fórum, os banhos, as oficinas, as lojas, os mercados, as praças públicas”. 

Não resta dúvida dessa influência cristã, com nítida interferência jurídica, em camadas da população, 

devido a sua difusão, em searas administrativas. 
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Outra confirmação da influência do Cristianismo no Direito Romano, conforme Giordani, ocorre 

a partir de Constantino. Registre-se que BIONDO BIONDI(8) escreveu uma obra em três volumes 

com o seguinte título: “II Diritto Romano Cristiano”, onde as leis pós-clássicas e justinianeias têm o 

cunho especialmente cristão”.

Por outro lado, elucidativa é a posição de SANTOS JUSTO(9), ao indicar a superveniência 

do Direito Romano, resultante das suas “virtudes intrínsecas”, que em razão delas, houve aplicação 

em momentos políticos, econômicos e culturais.

Assevera ainda SANTOS JUSTO, a utilidade do Direito Romano, que para o mesmo se traduz 

numa “contribuição na formação do jurista, a perfeição técnico-jurídica, o interesse prático e histórico”, 

sendo certo que faz referência à importância da jurisprudência nas suas vertentes para otimização e 

aplicação do direito, aponta o autor a terminologia como figura jurídica, o que resulta, necessariamente 

no entendimento de que o estudo histórico do Direito Romano faz compreender a própria atualidade, 

repensar o passado, e sem dúvida alguma, preparar para os desafios futuros, até porque, onde existe 

uma sociedade, tem que existir o direito (Ubi societas, ibi ius), caso contrário, é o caos.

Cumpre esclarecer que o autor faz a seguinte consideração de fundamental relevância:  

“a técnica jurídica atual utiliza uma série de conceitos que servem de base às construções da ciência do 

direito”. Compreende-se assim, que o Direito Romano, desde a sua origem mais remota, tem grande 

significado para o Direito atual.

Averbe-se ainda que RODRIGUES JÚNIOR(10), em judicioso artigo, aponta que a 

responsabilidade civil possui origens remotas, remetendo a mesma à época da vingança coletiva, 

da chamada vendetta, e que na realidade, o ato considerado ilícito tinha a sua retribuição através da 

reprimenda coletiva. Segundo o autor, o mal era castigado com o mal, não existia assim uma ideia 

de compensação, ou reparação, mas simplesmente punir, que poderia ser o autor do ilícito ou a sua 

coletividade, representada por uma nação, clã ou tribo. Não havia, portanto, uma divisão nítida entre 

a propriedade individual e coletiva, daí a razão da punição dessa forma.

Assevera o autor que diante da evolução do Direito e da própria História, veio a ideia de 

responsabilidade individual, ou seja, o dano causado só pode ser objeto de responsabilidade a quem 

efetivamente deu causa, inclusive analisando a questão da legitimidade. Esclarece o lúcido lente que 

ainda hoje, em diversos comandos legais, existe a preocupação de limitar a responsabilidade à pessoa 

do condenado, ou ofensor, sem transbordar para terceiros, disposições que encontram assento nos 

direitos fundamentais do homem, como, por exemplo, na Magna Carta brasileira. E arremata SANTOS 
8 BIONDI, Biondo. Istituzioni di Diritto Romano. (Ristampa della quarta edizione ampliata e aggiornata). Milano:  

Dott . A. Giuffré – Editore, 1972.

9 SANTOS JUSTO, A. Breviário de Direito Privado Romano. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal – Coimbra Editora, 
2010, p. 14; 40.

10 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Responsabilidade Civil no Direito Romano, in Responsabilidade Civil 
Contemporânea, em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1.
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JUSTO11, quando indica o seguinte: 

“Gaius diz-nos que ‘a principal divisão das obrigações compreende duas espécies, pois 
toda obrigação nasce dum contrato ou dum delito’. Contractus é um acordo de duas ou 
mais vontades previsto e protegido pelo ius civile; e delicta são atos ilícitos (furtum, 
rapina, iniuria, damnum iniuria datum) de cuja prática resulta uma relação obrigacional 
entre o autor e a vítima: aquele ficava obrigado a pagar uma quantia pecuniária a título 
de pena; e este adquiria o direito de exigir”. 

Nesse sentido, compreende-se que no caso dos atos ilícitos supra mencionados, o ofensor tinha 

que pagar um valor como punição, gerava a responsabilidade pessoal.

Cabe aqui uma preliminar referência à concepção de DAMNUM INIURIA DATUM(12): 

“con questa expressione si designa (i Romani in genere adoperano più brevemente: 
damnum iniuria; tuttavia, damnum iniuria datum si ritrova in D, 9, 2, 49,1) la più 
importante figura di danneggiamento prevista dall’ordinamento giuridico romano, la 
quale concreta um illecito produttivo di obligatio, o, che è lo stesso, um delitto privato 
del ius civile. In ETA molto risalente, decemvirale e postdecemvirale, eran previsti e 
puniti numerosi comportamenti dannosi tipici”.

Verifica-se, portanto, a fundamental importância do Direito Romano na construção da ciência 

jurídica, a sua influência, a sua utilidade, devido a sua terminologia, a sua lógica, princípio para uma 

sistematização do Direito, a construção jurisprudencial, e nitidamente a sua eficácia quando da sua 

aplicação. Nesse toar, cabe a lição de XAVIER D’ORS(13): “en resumen, pues, esa utilidad que debe 

tener el estúdio del Derecho Romano se concreta, a nuestro juicio, en la finalidad formativa, AL cual 

puede desglosarse em los três aspectos hasta ahora mencionados: como iniciación a la estructuración 

sistemática de las instituciones jurídicas; y, por último, como médio insustituible para la consecución 

de la mentalidad jurídica”.

2. A lei dAs Xii tábuAs

No Direito Antigo, uma das primeiras fontes é a Lei das XII Tábuas, considerada lei republicana, 

sendo que GIORDANI(14) apontou que Tito Lívio (3,34,6) indicou a mesma fons ommis publici 

privatique júris (fonte de todo o direito público e privado), sendo que conforme consta, os plebeus, 

descontentes com a exegese dos costumes pelos pontífices, escolhidos entres os patrícios, requereram, 

aproximadamente em 462 a.C., por meio de Terentilius Arsa, uma comissão para esse fim, sendo que 

após 10 anos, uma comissão de dez membros foi designada para redigir as leis.

11 SANTOS JUSTO, A. Direito Privado Romano – II (Direito das Obrigações). 4ª edição. Coimbra Editora – Wolters 
Kluwer. 2011. p. 19.

12 Azara Antonio. Eula Ernesto. Novissimo Digesto Italiano V. Vnione Tipográfico – Editrice Torinese.

13 D’ORS. Xavier. Jornadas Romanísticas. Derecho Romano e Historia del Derecho: Uma Relación Conflictiva? Stvdia 
Ivridica. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra Editora. 2003, p. 32.

14 Op. cit. p. 163-167.
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O autor averba que antes da eleição dos decêndios, uma comissão foi à Grécia para realizar 

um estudo sobre as leis helênicas, e assim, posteriormente, surgiu a Lex duodecim Tabularum, ou Lex 

decemviralis ou somente Lex. Inicialmente, eram somente dez Tábuas. No entanto, há quem conteste a 

tradição da mencionada Lei, (Ettores Pais e Edourad Lambert), assinalam que o texto não representa 

uma obra legislativa, mas uma compilação, de leis de datas variadas, ou seja, a lei decenviral seria 

apenas uma coleção de brocardos jurídicos. Interessante é que o autor diz que “as instituições reveladas 

pela lei decenviral atestam que ela se insere num contexto social arcaico. A economia permanece 

essencialmente agrícola (disposição) sobre a proteção das colheitas ou dos animais domésticos.  

As relações comerciais ocupam aí menor espaço que no código de Hamurabi. A fronteira de Roma passa 

ainda nos limites da cidade, pois a venda de um cidadão além do Tibre é uma venda no estrangeiro”.

Há a anotação de que a repressão penal era muito rígida, seguindo o modelo, às vezes, de talião. 

No entanto, existem versões diferentes para a Lei das XII Tábuas, mas SANTOS JUSTO (15) traz um 

destaque em relação aos ilícitos que o ius civilis punia com multas pecuniárias:

• 1 – corte de árvores em terreno alheio: o autor podia ser demandado com a actio arborum furtim 

caesarum que impunha uma pena de 25 asses por árvore;

• 2 – a pastagem em terreno alheio: o dominus do fundus gozava da actio de pastu pecori contra o 

proprietário dos animais;

• 3 – o dano causado por animais: o lesado podia instaurar a actio de pauperie para ser ressarcido;

• 4 – a construção de um edifício com materiais roubados: o seu proprietário gozava da actio de tigno 

iuncto que implicava a condenação do dono da casa no dobro do valor dos materiais incorporados;

• 5 – a subtracção de uma res do pupilo, pelo tutor legítimo: este podia ser demandado pela actio 

rationibus distrahendis. Esta actio, que mais tarde foi estendida a outros tutores, permitia a 

condenação no dobro do valor da res e era acumulável com outras actiones.

Na realidade, a Lei das XII Tábuas constitui uma compilação(16) que apresenta um aspecto 

reprodutivo, em regra, de fontes como as leis e os costumes. Assim, a mesma tem vários textos primitivos 

15 Op. cit. p. 122-123.

16 Segundo SANTOS JUSTO, “a compilação é uma coletânea que reúne as fontes (sobretudo costumes e leis) então 
vigentes. Tem um caráter fundamentalmente reprodutivo, embora não afaste algumas inovações com a supressão, 
a alteração e o aditamento de algumas matérias. Constituem exemplos a Lei das XII Tábuas e os vários códices do 
Direito Romano”. (In Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra: Coimbra Editora. 2001, p. 259-260).
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e várias interpretações (17), sendo, sem dúvida alguma, um dos mais importantes documentos históricos 

do Direito Romano. Há um registro relevante, indicado por FILARDI LUIZ (18) no sentido de que as 

10 primeiras tábuas tratavam de direito substantivo, ou material, sendo Direito Penal, Civil, e as duas 

últimas continham normas de Direito Processual, e afirma o autor que o processo era solene, oral, cujo 

trâmite se dava em dois graus: in jure e apud judicem, e que, quando ocorreu em 390 a guerra contra 

os gauleses, as mesmas foram destruídas em virtude de um incêndio e por esse motivo, não se sabe ao 

certo por qual material eram feitas, no entanto, a reconstituição foi trabalho fácil para Aelius Poetus 

Catus, isso porque, segundo Cícero, todo romano as conhecia de memória.

Ressalte-se ainda, que nesse contexto histórico da importância da Lei das XII Tábuas, a indicação 

de que os delitos nela previstos deram direito de ação, no que diz respeito à responsabilidade aquiliana, 

conforme se verifica em TERESA GIMENEZ-CANDELA, quando no caso do furto, prevista na Lex 

cabia acción noxal(19).

Cumpre esclarecer que SANTOS JUSTO(20) registra que antes mesmo da lex Aquilia existiam 

previsões determinadas para o dano extracontratual e se refere à Lei das XII Tábuas, que conforme 

o romanista, trazia várias actiones, e aponta a actio de puperie, a actio de pastu pecoris e a actio de 

arboribus succissis, que eram ações que protegiam os bens mais caros para aquela época romana, 

aspecto já referenciado neste paper.

É interessante apontar que conforme MICHÈLE DUCOS (21), a Lei das XII Tábuas tinha 

disposições no sentido de que o devedor insolvente ficava prisioneiro do seu credor, podendo ser vendido 

como escravo, inclusive “além do Tibre”, expressão designada para fora da cidade. Há registros de leis 

com molduras para um inverso camponês, o roubo de colheita era um crime capital, principalmente 

no horário noturno; há indicações de litígios entre vizinhos, frutos que caem na propriedade vizinha, 

questões que são consideradas no Código decenviral. 
17 A Lei das XII Tábuas é uma lei comicial (aprovada por assembleia denominada de comício), elaborada nos anos de 

451 a 499 a.C., por uma comissão especial de dez homens designada para esse fim (decemviri legibus scribundis). 
Após submetida aos comícios das centúrias, foi afixada no fórum romano, e, posteriormente, publicada em doze 
tábuas de madeira. Originou-se de reclamações históricas dos plebeus, que se ressentiam da manipulação do direito 
consuetudinário pelos patrícios. Segundo a tradição, três dos decênviros (os dez legisladores) foram à Grécia estudar 
as leis de Sólon, a fim de colher subsídios para a sua elaboração. A distribuição das matérias dá-se do seguinte 
modo nas tábuas: I-III (processo civil), IV-V (família e sucessões), VI (negócios jurídicos), VII-XII (direito penal). 
Ela é considerada como “o documento de maior relevo do Direito Antigo”. (CRUZ, Sebastião. Direito romano (ius 
romanum): introdução e fones. 4ª Ed. rev. Actual. Coimbra: Coimbra Editora, 1984, t.1. p. 178-184).

18 FILARDI LUIZ. Antonio. Curso de Direito Romano. São Paulo: Jurídico Atlas. 1999. p. 39-40.

19 “...En apoyo de esta afirmación, invoca Ulpiano la opinión de Celso para quien – según la redacción actual del texto 
– no ocurría lo mismo em el supuesto de un furtum, es decir, de um delito previsto por la ley de lãs XII Tablas, 
pues, em caso de furtum, según la ley decenviral, el dominus sciens podía ser demandado, no com la acción directa, 
sino solo com la noxal ordinária (servi nomine actio est noxalis Nec dominus suo nomine tenteur). Juliano, en 
cambio, opinaba que, em caso de damnum el dominus sciens podia ser demandado, tanto com la acción noxal como 
directamente com la actio legis Aquiliae...”. (GIMÉNEZ-CANDELA. Sobre la Scienti Domini y la acción de la ley 
aquilia.  IURA 31 (1980), p. 129.

20 SANTOS JUSTO, Antonio. As actiones do dano aquiliano, in El Derecho Penal: de Roma al Derecho Actual – VII 
Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano. Madrid: Edisofer, S.L. 2005, p. 575-576.

21 Op. cit. p. 35.
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Por fim, no tocante à Lei das XVII Tábuas, cabe a afirmação de GASTON MAY (22): “vemos, 
também, o Direito Romano estudado não apenas pelos povos de cultura italiana, com a França, a Itália, 
a Espanha, mas causando um movimento científico intenso em nações com a Alemanha e, mesmo, a 
Inglaterra, onde, todavia, contribui em medida bem mais reduzida na formação do Direito Moderno”, 
razão pela qual, a importância da Lex em comento, é indiscutível, sendo, assim, um dos mais importantes 
documentos jurídicos do Direito Romano.

3. A lei AQuíliA

A análise do sistema romano indica que a responsabilidade é fruto da interpretação da Lex Aquilia, 
e que, o fundamento se baseia na ideia de que os danos causados injustamente são punidos a título 
de culpa. É daí que surge a ideia de responsabilidade extracontratual. É a responsabilidade aquiliana.

Nesse sentido, afirma OTÁVIO LUIZ(23), que a citada Lex é um plebiscito de data duvidosa, 
cerca de 286 ou 287 a.C., e que dispõe o ilícito genérico de dano, chamado damnum iniuria datum. 
Foi elaborada a pedido de um tribuno da plebe, conhecido com Aquilius, e cuja finalidade era ressarcir 
os danos causados pelos patrícios aos bens dos plebeus.

Dividida em três capítulos, conforme o autor, o primeiro tratava da pena aplicada para quem 
matasse um escravo ou um quadrúpede de gado doméstico. Era qualificado como damni iniuri actio 
(ato de dano por injúria). O segundo capítulo tratava da responsabilidade na adstipulatio, ou seja, o 
credor secundário que fraudava o débito poderia ser responsabilizado. Por fim, em suma, o capítulo 
três regulava os danos causados a um bem animado, no caso, escravos ou animais, ou inanimado, 
diante de um incêndio, fratura ou deterioração da coisa (quod usserit, fregerit, ruperit), cuja pena era 
pecuniária e importava no valor que a coisa teve nos últimos 30 dias. Nesse sentido, diz o NOVÍSSIMO 
DIGESTO ITALIANO, ao tratar da LEX AQUILIA DE DAMNO (24), que aponta a responsabilidade 
extracontratual.

É importante frisar que SANTOS JUSTO(25) designa os elementos que estabeleciam a 
responsabilidade aquiliana originária:

• 1 – damnum: consistia na morte de escravo, escrava ou quadrúpede dum rebanho (capítulo I); 

ou no ferimento de escrava ou animal, na morte da quadrúpede sem rebanho ou na destruição ou 

deterioração da res inanimada (capítulo III). É uma perda patrimonial sofrida pelo proprietário 

(erus ou dominus).

22 MAY. Gaston. Éléments de Droit Romain. Paris. Sirey, 1925, p. 11.

23 Op. cit. p. 13.

24 “Probabilmente, ma in guisa a noi ignota, già la Lex XII Tabularum (v.) aveva preveduto il delitto di danneggiamento. 
Il plebescito aquiliano (Gai., III, 210 ss) comprendeva capitoli (1), dei quali qui interessano quelli contenenti le 
seguenti disposizioni: l’uccisione di uno schiavo o di um animale, che fosse catalogabile tra i pecudes, obbligava 
al pagamento, verso Il padrone, di uma somma corrispondente al più alto prezzo del servo o dell’animale durante 
l’ultimo anno; Il dannegiamento – quindi anche ferimento di schiavi e animali, la distruzione o la deteriorazione di 
cose iannimate – analogamente obbligava (damnas esto dare) il prezzo più elevato che l’animale, la cosa, Il servo 
avessero raggiunto durante l’ultimo mese. Novissimo Digesto Italiano, IX, Azara. Antonio e Eula, Ernesto,  Vnione 
Tipografico-Editrice Torinese, p. 799.

25 Op. cit. p. 574-575.
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• 2 – iniuria: é no texto da Lex Aquilia, a antijuridicidade do ato danoso que se manifesta na ausência 

de alguma causa considerada justificada pelo ordenamento jurídico. Trata-se de um conceito 

puramente objetivo.

• 3 – causalidade: a atividade danosa (occidere, urere, frangere, rumpere) pressupõe um contato 

material entre a res e o agente, que a iurisprudência traduziu na expressão corpore et corpore.

• 4 – aestimatio: se o dano se traduzisse na morte do escravo ou quadrúpede de rebanho (cap. I), o 

lesante era obrigado a indenizar o prejuízo causado num valor correspondente ao maior que a res 

teve durante o último ano. Quanto ao dano previsto no cap. II, a obligatio teria o maior valor que 

a res danificada teve nos últimos trinta dias. Trata-se, em qualquer dos casos, do pretium corporis 

através do qual se protegia a propriedade.

E conclui o autor que existiam as actios correspondentes para os danos causados, o proprietário 

da coisa lesada tinha a seu favor a actio legis Aquiliae de cunho penal, e que no ato do dano, a res 

tivesse alcançado o maior valor em relação aos últimos anos ou mês, a actio tinha uma natureza 

reipersecutória, e ainda, no tocante ao aspecto penal, a actio legis Aquiliae era noxal e ainda, 

intransmissível passivamente, conforme o autor, instaurável contra vários responsáveis e suscetível 

de concorrer com outras actiones, era uma actio in ius.

O mesmo autor indica, na obra Breviário de Direito Privado Romano26 que damnum iniuria 

datum “é o delito que consiste na produção culposa de um dano em coisa alheia. Foi regulado pela 

Lex Aquilia”, motivo pelo qual é conhecida por dano ou responsabilidade aquiliana. 

Vale destacar ainda, quanto à origem da Lex Aquilia que JOÃO CASILO27, faz o seguinte 

apontamento, no sentido de que a citada lei surgiu após a Lei Hortensia, do III século a.C. e diz que 

importava em princípio geral regulador da responsabilidade do dano. O autor afirma que para intentar a 

actio legis Aquiliae, havia necessidade dos seguintes elementos: dano causado contra o direito (iniuria), 

uma falta positiva, ainda que levíssima (culpa in commitendo), e um dano causado diretamente por 

contato físico, mas adverte que a evolução do conceito deveu-se à jurisprudência, pela atividade do 

pretor e também dos jurisconsultos. 

No contexto histórico da Lex Aquiliae cabe a análise feita por CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA(28) ao apontar a maior revolução nos conceitos jus-romanísticos com a citada lei, que remonta 

aos tempos da República, e que a sua importância é tamanha que serve para designar a responsabilidade 

extracontratual em oposição à contratual. No dizer do autor, a ela se atribui a origem do elemento 

culpa como eixo principal para a reparação do dano. A Lex e posteriormente a actio ex lege Aquilia é 

26 Op. cit. p. 212.

27 CASILO, João. Dano à pessoa e sua indenização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1994, p. 35.

28 Op. cit. p. 3-5.
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objeto de destaque pelos romanistas e pelos civilistas também, no que pertine à responsabilidade civil. 

Menciona ainda que a Lex Aquilia revogou todas as leis anteriores sobre o danos e os seus efeitos e 

comanda: LEX AQUILIA OMNIBUS LEGIBUS, QUAE ANTE SE DE DAMNO INIURIA LOCATA 

SUNT DEROGAVIT; SIVE XII TABULARUM SIVE ALIA QUAE SIT, o que faz com base em Ulpiano, 

Liber 18, ad Edictum.

Registra ainda que há um campo de controvérsia no que diz respeito à origem da culpa, e 

assinala que no lado de que a culpa é fundamental da reparação do dano, in Lege Aquila aponta: 

Edouard Cuq, Manuel des Institutions Juridiques des Romains, p. 570; Filippo Serafini, Istituzioni 

di Diritto Romano, vol. II, p. 185; Van Wetter, Pandectes, vol. IV, parágrafo 491; Biondo Biondi, 

Istituzioni di Diritto Romano, p. 506; Maynz, Cours de Droit Romain, vol. II, p. 466; Foignet, Traité 

Elémentaire de Droit Romain, p. 168, Marcel Planiol, Traité Elémentaire de Droit Civil, vol. II, 

n. 863, e no lado contrário, que apontam ser o conceito de culpa estranho à Lei Aquilia estão: Arangio 

Ruiz, Responsabilité Contractuelle, p. 226; Emilio Betti, Teoria Generale delle Obbligazioni, vol. III, 

n. 7; Giovanni Pacchioni, Dei Delitti e Quase Delliti, in Diritto Civile Italiano, vol. IV, Parte 2ª,  n. 3; 

Pietro Dei Francisci, Sintesis histórica del Derecho Romano, p. 501.

No entanto, culmina CAIO MÁRIO, respeitando as opiniões contrárias, que as Institutas de 

Gaio, trazia o entendimento de forma cristalina e diz: 

“Is iniuria autem occidere intellegitur cuius dolo aut culpa occiderit; nec ulla lege damnum 
quod sine iniuria datur reprehenditur; itaque impunitus est qui sine culpa aut dolo malu 
casu quodam damnum committit (Gaius, Institutiones, III, p. 211), cuja tradução é: matar 
injustamente significa matar com dolo ou culpa; nenhuma outra lei pune o dano causado 
sem injustiça; resta então sem punição quem, sem culpa nem dolo mau, comete um dano”.

Noutro azo, cabe a análise de SANTOS JUSTO(29) no que pertine a extensão da actio legis 

aquilae, quando indica que o pretor concedia as seguintes actiones, em suma:

• 1 – “Actio ficticia é uma actio em que, através de uma fictio, se afasta um obstáculo à concessão 

duma actio civilis: se existe e não devia existir, fingese que não existe; se não existe e devia existir, 

fingese que existe, (...) a actio ficticia  é formalmente uma actio praetoria, mas substancialmente 

civilis. O autor aponta como exemplos: a ficção si heres esset; do bonorum possessor e do bonorum 

emptor; a ficção de usucapião da actio Publiciana; a ficção si civis romanus esset, da actio furti 

e da actio legis Aquiliae em furtos e danos praticados por ou contra peregrino; a ficção si capite 

deminutus nos esset numa actio concedida ao credor quando o devedor sofreu uma capitis deminutio;

• 2 – Actio in factum é uma actio através da qual o pretor integrava as lacunas do ius civile inintegráveis 
com a fictio nem com o recurso à analogia, (...) o pretor concedeu a mesma nos mais diversificados 
domínios, quer para complementar actiones (civiles) quer para disciplinar situações absolutamente 
novas.

29 Op. cit. p.582-583.
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• 3 – Actio translativa é uma actio com um arranjo na fórmula: a pessoa cujo nome figura na intentio 

é substituída por outra na condemmatio. Trata-se duma actio formalmente praetoria (é concedida 

pelo pretor que realiza a troca de pessoas), mas materialmente pode ser in ius e até factum concepta, 

consoante à natureza da actio directa que a actio translativa se limitava a adaptar e cuja intentio não 

sofre a mínima alteração e são exemplos: as actiones adiecticiae qualitatis, as actiones utilizadas 

na representação processual.

• 4 – Actio ad exemplum é a actio em que a integração se processa através do recurso à analogia 

com outra actio (directa) que lhe serve de modelo ou exemplo. Enquanto a actio fictícia é 

substancialmente a própria actio civilis que, afastado o obstáculo, se aplica, a actio ad exemplum 

é outra actio formal e materialmente praetoria mesmo se modela numa actio in ius.

• 5 – Actio utilis é uma actio praetoria sem individualidade porque pode ser ficticia, in factum, 

translativa ou ad exemplum.

Por fim, verifica-se que a Lex Aquilia é o fundamento para a responsabilidade extracontratual 

com base romana e reflexo direto no Direito Moderno, cuja importância, é sem dúvida algum objeto de 

questionamento, e representa, para a responsabilidade civil, o eixo principal para a reparação do dano.

4. espécies de dAno

Preliminarmente a Lex Aquilia tinha previsão por danos non corpore corpori, sendo que com 

a evolução, o resultado foi valorado, razão pela qual, os danos causados indiretamente passaram a ser 

tutelados. 

Há a hipótese de outro tipo de delito, o dano causado sem razão aos bens de outrem, designado 

damnum iniuria datum que, segundo MICHEÈLE DUCOS(30), remete à Lei Aquilia de damno, de 

287 a.C., que previa e, após, foi integrada pela ação do pretor.

O primeiro capítulo se referia à condenação à morte sem base jurídica (iniuria) de um escravo 

ou de um animal de tropa de outrem. A punição era uma multa igual ao mais alto valor que o escravo 

possui no ano anterior ao delito. SANTOS JUSTO(31) acrescenta que o delito englobava também a 

morte de quadrúpede por inanição, (fame necare), e cita GAIUS (3,2,19): 

“tem-se admitido que, em virtude desta lei, a ação pode ser intentada só se alguém causa 
dano diretamente com o seu corpo e, por isso, para um dano causado de outro modo são 
concedidas ações úteis, como por exemplo, se alguém encerra e deixa morrer de fome 
um escravo ou quadrúpede alheio, ou se persuade um escravo alheio a subir a uma árvore 
ou desça a um poço e, subindo ou baixando, cai e morre ou lesiona alguma parte do seu 
corpo. Pelo contrário, pode entender-se facilmente que se alguém empurra um escravo 
alheio duma ponte ou da margem de um rio e morre afogado, também aqui se causou o 
dano com o próprio corpo àquele que foi empurrado”. 

30 Op. cit. p. 102.

31 Op. cit. p. 590. 
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 Acrescenta nesse aspecto SANTOS JUSTO(32) esse tipo de dano non corpore corpori e se 

refere a GAIUS, ULPIANUS E PAULUS, assim:

• GAIUS (3, 219): “ceterum placuit ita damnum ex ista lege actionem esse, quis corpore suo 

damnum dederit, ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur, velut (...) si quis alieno 

servo persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in putem descenderet, et is, si ascendendo aut 

descendendo ceciderit, aut mortuus fuerit aut alique parte corporis laesus sit”.

• ULPIANUS (D. 11, 3, 3, 1): “Unde quaeritur, si quis servo alieno suaserit in tectum adscendere vel 

in putem descendere, et ille parens adscenderit vel descenderit, et ceciderit, crusque vel quid fregerit, 

vel perierit, na teneatur? Et si quidem sine dolo malo fecerit, non tenetur, si dolo malo tenbitur”.

• PAULUS (D. 11, 3, 4): “Sed commodius est, utili lege Aquilia eum teneri”.

Percebe-se que havia proteção à morte de escravo ou quadrúpede por fome, ou até mesmo por 

ferimentos. ULPIANUS (D. 9,2,9,2), também fazia referência ao dano: “se alguém tiver matado de 

fome um escravo, diz Nerácio que fica obrigado pela ação pelo fato”.

 Ainda nesse tocante, conforme a autora retro mencionada, o segundo capítulo da lei se 

relacionava da redução fraudulenta de uma dívida por um credor acessório às expensas de outro, e 

o terceiro capítulo tinha um alcance maior, sendo aplicado aos danos causados quando se queimava, 

quebrava ou deteriorava uma coisa alheia.

 Registre-se que há a indicação pela autora de que quando um animal caía na água, porque 

alguém o assustou, ou quando ele se afogava, impossível se instaurar processos com base nessa lei, 

e o motivo: o passante não teve contato com o animal. Averbe-se que se alguém matava um escravo 

em legítima defesa não poderia ser processado, razão pela qual, não poderia ser cobrado o dano, até 

porque não intencional nem culposo. Posteriormente é que veio a ideia de falta, com a jurisprudência, 

na época do Baixo Império. DUCOS (33) complementa com exemplos de danos por falta que poderiam 

ou não ser reprimidos.

 Verifica-se que os casos se relacionavam a situações particulares da vida comum, seja no 

campo ou na cidade, como caça ou derrubada de árvores, e não raro, acidentes na cidade como indica 

a autora apontando casos de escravos que se colocavam muito perto dos jogadores de bola e se feriam 

com bola perdida; caso de um barbeiro que exercia a sua atividade perto dos jogadores e tinha a mão 

ferida por uma bola jogada que terminava por ferir a garganta de um cliente (Digesta 9, 2,11, PR). 

De tudo isso surgia assim o princípio para reparação, que revela a contribuição da Lei Aquilia. Havia 

32 Op. cit. p. 592.

33 “O lenhador não é necessariamente responsável quando fere um passante ao abater árvores; isso depende do lugar 
em que trabalha e do cuidado que tenha tomado para prevenir a passagem de transeuntes. A falta reside ‘no fato 
de não prever aquilo que um homem diligente deveria prever, (Digesta 9, 2, 31, cf. 9, 2, 28). O mesmo raciocínio 
aplicava-se àqueles que escavavam fossas para caçar ursos ou cervos: se o fizessem nos caminhos, era uma falta, 
mas nos lugares habituais, sua responsabilidade não se comprometia”. (Op. cit. p. 102).
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situações também que uma pessoa podia matar sem realizar o ato material que a provocou, ou seja, 

ela não mata (occidere), ela teria causado a morte (causam mortis praebere).
 No entanto, SANTOS JUSTO (34), traz exemplos que elucidam a aplicação da lei, inclusive 

apontando as respectivas actiones, e o faz, indicando os danos causados ou sofridos por animais 
excitados, analisados à luz da iurisprudência que por meio da tutela aquiliana e actiones utiles resolvia 
os casos e aponta GAIUS (D. 47,2, 51): “Na mete si praecipitada sint pecora, utilis actio damni 
iniuriae, quase ex lege Aquilia dabitur”; e NERATIUS (D. 9, 2, 53): “Boves alienos in angustum 
locum coegisti, eoque effectum est, ut deicerentur datur in te ad exemplum legis Aquiliae  in factum 
actio”.

 O autor indica uma divergência entre GAIUS e NERATIUS no que pertine ao tipo de actio para 
a solução dos conflitos, enquanto o primeiro se refere a actio utilis, o outro fala da actio in factum ad 
exemplum legis Aquiliae. No entanto, JUSTO se acosta a NERATIUS, porque não a considera com 
individualidade própria.

 Há também o dano causado por medicamento ou veneno, em que o autor(35) aponta a distinção 
realizada por LABEO: “se o medicamento foi diretamente (manibus suis) ministrado pela parteira, 
há lugar para a actio legis Aquiliae porque o dano é causado corpore corpori” e entregue à vitima, e 
por tal motivo a parteira tem contra si uma action in factum. Existe também o dano causado por fogo 
que atinge a res alheia, e ULPIANUS é chamado à colação: “D. 9, 2, 27, 9: si alius ignem subiecerit 
fornaci, alius negligenter custodierit, na tenebitur, que subecerit? Nam, qui custodiit, nihil fecit, qui 
recte ignem subiecit, non peccavit; qui ergo est? Puto utilem competere actionem tam in eum, qui ad 
fornacem obdormivit, quam in eum, que negligenter custodiit”.

Há referência ainda aos danos causados por cão assanhado, conforme ULPIANUS: “Item 
cume o, qui canem irritaverat, et effecerat, ut aliquem morderet, quamvis eu non tenuit, Proculus 
respondit, Aquiliae actionem esse; sed Iulianus eum demun Aquilia tenere ait, qui tenuit et effecit ut 
aliquem morderet:ceterum si non tenuit in factum agendum”. Conforme Proculus, quem atiçou o cão 
responde pela actio legis Aquiliae, mesmo que não o tivesse preso, e Iulianus relativiza a actio de 
acordo com o domínio do cão, porque segundo ele, se o bicho não estivesse preso a actio in factum 
era a recomendada. Na mesma linha, há a indicação dos danos causados por animal, cavalo espantado, 
e a referência a ULPIANOS, onde comanda:

• D. 9,2,9,3: “Si servum meum equitantem concitato équo effeceris in flúmen praecipitari atque ideo 

homo perierit, in factum esse dandam actionem Ofilius scribit...”

• D. 9, 1,1,7: “Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem 
dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sede um, qui equum 
percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo quia nom ipse 
suo corpore damnum dedit”.

34 Op. cit. 590.

35 Op. cit. p. 593.
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Nessas condições, o dano é non corpore causado por animal, cuja ação é uma actio in factum.
Ainda na esteira do entendimento de SANTOS JUSTO (36), há referência à tutela do possuidor 

de boa-fé, do credor pignoratício, do usufrutuário e também do titular de servidão predial.

No que diz respeito ao possuidor de boa-fé(37) o autor acima indicado afirma que existem dois 

textos acerca do tema, ambos de ULPIANUS, de difícil exegese, inclusive com divergências entre 

doutrinadores; Albanese aponta para a actio in factum, bem como Valino, enquanto Arnò para a actio 

muciana, mas JUSTO considera que a actio in factum contra o dominus é a correta. 

Já no que diz respeito ao credor pignoratício(38), o mesmo é protegido quando a res, garantidora 

do seu crédito é atingida. Para Ulpianus ao mesmo é concedida a actio in factum contra o dominus da 

morte do servus, sendo certo que o autor citado entende que esta actio só é possível quando o dano é 

causado pelo proprietário.

Em relação ao usufrutuário(39), conforme o entendimento de JUSTO, e conforme Ulpianus, a 

proteção do usufrutuário (e o usuário) ocorre com uma actio que pode se chamar de utilis ou utilis ad 

exemplam legis Aquiliae, o que é acompanhado por Paulus neste último caso face o dominus da res 

dada em usufruto.

Verifica-se a tutela aquiliana ao titular de servidão predial, já que se trata de um ius in re aliena, 

cuja destruição de um aqueduto, por exemplo, comportaria a actio utilis.

E por fim, verifica-se que os danos causados em pessoas estavam excluídos da proteção 

aquiliana(40), onde Valino buscava a ficção para apreciar o dano aquiliano, onde conclui o autor que a 

actio utilis pode ser também in factum, e exemplifica: “o sapateiro respondia perante o paterfamilias 

do aprendiz pelas despesas relativas à sua recuperação física (dano emergente) e, quiçá, também pelos 

ganhos que, ex operis suis, provavelmente obteria no futuro se não tivesse sofrido a lesão”. 

Essas são, de forma resumida, as proteções dadas pela tutela aquiliana.

5. A responsAbilidAde eXtrAcontrAtuAl: Aspectos luso-brAsileiros

 Neste item buscaremos abordar a influência, a importância do Direito Romano no que pertine 

a responsabilidade extracontratual, em Portugal e no Brasil.

36 Op. cit. p. 584-591

37 Possessio bonae fidei é a posse exercida por quem acredita que é proprietário da coisa possuída, ou tem direito de 
possuí-la. É a posse, por exemplo, do proprietário, do inquilino e do credor pignoratício. Em Direito Romano, é 
requisito indispensável ao usucapião. (TABOSA, Agerson. Op. cit, p. 218-219).

38 “Esse direito real é de origem recente no Direito Romano. Ele somente surge no início do século II a.C., quando 
o pretor dá proteção, mediante interditos, à posse do credor, bem como concede ação – a actio pigneraticia – ao 
devedor, para, extinta a dívida, obter a restituição da coisa, caso o credor não quisesse devolvê-la. Durante todo o 
direito clássico, o penhor é um instituto do ius honorarium (direito honorário ou pretoriano). ALVES, José Carlos 
Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Editora Forense, 13ª. Edição, 2002, p. 352.

39 Op. cit. p. 586-587.

40 Vid. Santos Justo, op. cit. p. 596-598.
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 Verifica-se, por meio de SANTOS JUSTO (41) que a lex Aquilia praticamente não foi considerada 

antes do renascimento do Direit o Romano, sendo certo que a vingança privada era aplicada, num tipo de 

responsabilidade coletiva. Há indicação de que os Glosadores e Comentadores, no século XII, tiveram 

interesse pelo damnum, culpa e iniuria, no entanto, o Direito Português, não tinha sintonia com referida 

lei, já que não tinha aplicação no sentido de pedir o ressarcimento da res nos valores do último ano, ou 

mês, como já houve análise nesse paper, mas que o dano injustamente causado, conforme o autor, era 

punido por meio de multa, de acordo com leis e usos feudais, em favor da vítima e do Rei, ou seja, as 

leis portuguesas não se espelharam na lex Aquilia, o que causa estranheza, isso porque há uma grande 

importância no Direito Romano e a sua aplicação. Diz o autor que “o carater extremamente lacunoso 

do nosso Direito justificava a frequente intervenção da doutrina e da jurisprudência que procuravam 

no Direito Romano as soluções desejadas”.

 Assim, o sistema justinianeu da responsabilidade em comento, entrou no Direito Português 

antes do Código Civil de 1867, sendo certo que aplicou soluções já praticadas em Portugal, ressaltando-se 

que o atual Código Civil leva em consideração a responsabilidade aquiliana, onde indica o autor:  

“a ilicitude da violação do direito alheio (ou de disposição legal que protege interesses alheios) faz-se 

agora especial referência à culpa que, na falta de outro critério legal, é apreciada pela diligência de um 

bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso”. E afirma ainda que o Direito Português 

recebeu a influência do Direito Romano, diante dos pressupostos da responsabilidade por fatos ilícitos: 

“o damnum (que todavia, por não ser patrimonial), a ilicitude (iniuria), a imputação do fato ao lesante 

(culpa) e o nexo de causalidade entre o fato e o dano”.

 Cabe ainda a observação de MELO FREIRE(42), quando aponta que à época do século XII, 

mantinha-se estranho do Direito Romano, e comanda: “nenhum uso tem hoje entre nós, nem talvez 

nunca tenha tido”, e diz mais: “não podemos, na ação, pedir o ressarcimento do dano pelo valor que 

a coisa valia no último ano ou mês, não interessa nada que o dano haja sido causado por um corpo ou 

não; não tem uso nenhum a diferença entre ações diretas, úteis e in factum”.

 Ainda nesse tocante, COELHO DA ROCHA(43) afirma que “na legislação pátria pouco se acha 

sobre a responsabilidade aquilina”, mas faz uma observação: “entretanto ela é muito de uso no foro, 

como todos sabem; e pertence ao direito civil, porque o dano provindo dos delitos pode ser pedido 

por ação civil”.

 Cabe ainda, a observação de SANTOS JUSTO(44), ao falar especificamente sobre a utilidade 

41 Op. cit. p. 600-601.

42 PASCOAL, José de Melo Freire. Instituições de direito civil português. Tradução do latim pelo Dr. Miguel Pinto de 
Meneses, no Boletim do Ministério da Justiça 168 (1967).

43 M.A, Coelho da Rocha. Instituições de direito civil português I e II. 8ª Edição, Lisboa: Livraria Clássica Editora 
A.M. Teixeira, 1917.

44 Op. cit. p. 14.
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do Direito Romano, que conforme o romanista: “o estudo do direito romano, que na Universidade 

portuguesa remonta à sua origem, justifica-se por vários motivos”, e elenca o interesse prático, histórico, 

a contribuição para o jurista e a perfeição técnica.

 No que diz respeito ao Direito brasileiro, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana é vista 

através da existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre  a ação do agente e 

o dano sofrido pela vítima. No atual Código Civil a matéria é disciplinada nos arts. 186 a 188 e 927 e 

segs. do citado diploma legal, onde se percebe que na culpa aquiliana, leva-se em conta a conduta do 

agente bem como a culpa em sentido lato.

 Em relação à responsabilidade civil, o Direito pré-codificado é analisado em três fases diferentes, 

e chama-se à colação o entendimento de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA(45), que assim dispõe:

• “Na primeira, observa-se que as Ordenações do Reino tinham presente o direito romano, mandando 

aplicar como subsidiário do direito pátrio, por força da chamada da LEI DA BOA RAZÃO (Lei 

de 18 de agosto de 1769), cujo art. 2º prescrevia ‘que o direito romano servisse de subsídio, nos 

casos omissos, não por autoridade própria, que não tinha, mas por serem muitas as suas disposições 

fundadas na boa razão’”;

• “A segunda fase inaugura-se com o Código Criminal de 1830, que esboça, no instituto da satisfação, 

a ideia de ressarcimento, que encontra em Aguiar Dias apreciação encomiástica, ao dizer que as 

regras ali estabelecidas poderiam oferecer aos tribunais brasileiros, mesmo ainda hoje, ‘orientação 

segura para apreciar os casos de responsabilidade civil’”;

• “A terceira fase inicia-se com TEIXEIRA DE FREITAS, cuja genialidade nunca é demais encarecida. 

Opunha-se ele que a responsabilidade civil estivesse geminada à criminal. Em nota ao art. 799 

da Consolidação das Leis Civis, 3ª ed., reporta-se à Lei de 3 de dezembro de 1841, que derrogou 

o Código Criminal, revogando-lhe o art. 31 e o  parágrafo 5º do art. 269 do Código de Processo, 

estabeleceu ‘que a satisfação do dano causado pelo delito passou para o seu próprio lugar, que a 

legislação civil(...)’”.

Verifica-se que o autor aponta que dessas ideias e também com base no Código Civil francês, o 

Código Civil de 1916 seguiu a mesma linha, estabeleceu a teoria da culpa.  Nesse sentido, o conceito 

de ato ilícito adotado no Código Civil brasileiro, é o mesmo do acima indicado, que se relaciona a 

“faute”. A lição de STOCO(46), onde cita Pontes de Miranda,  é que se deve apurar se há ato ilícito, 

as condições da existência do mesmo, a ofensa, ou seja, a violação de direito ou prejuízo, a ação ou 

omissão, e ainda, a imprudência ou negligência.

45 Op. cit. p. 6-7.

46 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial. 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 245.
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É certo que na culpa extracontratual, a vítima tem que provar todos os elementos da 

responsabilidade, quais sejam, o dano, a infração da norma e o nexo causal.
Assim, no Direito brasileiro o ato ilícito se caracteriza de alguma forma por atos da vontade, 

com efeitos jurídicos e contrários à norma. Soma-se então a culpa, pela falta de diligência nas normas 
de conduta, a falta de cuidado, de atenção, a necessidade de se observar que o resultado poderia 
acontecer. E por fim, o dano, o prejuízo.

Cabe a observação feita por SÍLVIO DE SALVO VENOSA(47) no sentido de que a doutrina 

atual aproxima as duas modalidades de responsabilidade, e afirma que a culpa é vista de forma única, 

fundamento geral da responsabilidade. As duas, contratual e extracontratual, se fundamentam na culpa, 

sendo que, na primeira, se analisa o inadimplemento e os termos da obrigação, e na aquiliana, o exame 

da conduta do agente e a culpa em geral. É a linha seguida por SILVIO RODRIGUES(48), para quem é 

uma questão de alta relevância fazer a distinção entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, 

sendo que se uma pessoa causar prejuízo à outra por descumprir uma obrigação contratual, esta é a 

responsabilidade contratual, no caso de praticar outra espécie de ilícito, é a responsabilidade aquiliana.

Por fim, chama-se à colação algumas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça(49) que 

tratam da responsabilidade extracontratual:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 54 DESTA 
CORTE SUPERIOR. 1. No caso, tem-se hipótese de RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL DO AGRAVANTE PELO AFOGAMENTO DE FAMILIAR 
dos agravados em leito de rio, motivo pelo qual aplicável ao caso a Súmula n. 54 do STJ, 
a estabelecer-se o início da contagem dos juros moratórios a partir do evento danoso - e 
não da data da citação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp 1016781 – SP. 
Ministro Mauro Campbell Marques. 2ª Turma. DJe 28-10-2010).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Caráter infringente. Recebimento como agravo 
regimental. Fungibilidade recursal. Possibilidade. ATROPELAMENTO EM VIA 
FÉRREA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Juros de mora. Incidência. 
Evento danoso. Súmula 54-STJ. Recurso improvido. (EDcl no Ag 1348038-RJ. Ministro 
Massami Uyeda. 3ª Turma. DJe 30-03-2011).
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS 
MORAIS - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - SÚMULA 54/STJ - CORREÇÃO 
MONETÁRIA- TERMO INICIAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - É possível a intervenção 
desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas 
nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou 
exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. II - A jurisprudência 
pacificada nesta Corte é no sentido de que os juros moratórios incidem desde a data 
do evento danoso quando a responsabilidade é extracontratual, aplicando-se ao caso 
a Súmula 54 deste Superior Tribunal de Justiça. III - A orientação das Turmas que 
compõem a Segunda Seção deste Tribunal, nos casos de indenização por danos morais, é 

47 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 21.

48 RODRIGUES, Silvio. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 12ª edição. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 6.

49 Disponível em www.stj.jus.br.
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no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o momento da fixação de valor 
definitivo para a condenação. V - O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz 
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos 
VI - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RESP 1190831-ES – Ministro Sidnei 
Beneti, 3ª Turma, DJE 29-06-2010).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO NO 
ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
FALHA NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO EM RELAÇÃO A 
UMA DAS AUTORAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA 
FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. 
REVISÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. 
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Cuidam os autos de ação de indenização por danos 
morais e materiais ajuizada por companheira e filhas de detento contra o Estado do 
Rio Grande do Sul, em razão de falha no serviço quando da custódia deste, que fora 
morto no estabelecimento carcerário. 2. Nas ações pessoais contra a Fazenda Pública, 
o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.  
No caso dos autos, o infortúnio ocorreu em 24.4.98 e a demanda somente foi intentada 
em 1º.12.2004, ou seja, quando já decorridos mais de 6 anos e sete meses do fato danoso, 
razão por que houve o reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito em 
relação à companheira do de cujus. Afasta-se, contudo, a prescrição quinquenal contra 
a Fazenda Pública, em se tratando de menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 
169, I, do Código Civil. 3. A correção monetária da indenização do dano moral incide 
desde a data do arbitramento, a teor do que prescreve a Súmula 362 desta Corte. Assim, 
inaplicável, nesses casos, o enunciado da Súmula 43/STJ (REsp 1.006.099/PR, Rel. Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009). 4. O STJ consolidou o entendimento 
de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou 
irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp 662.070/RJ, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 29.8.05 e REsp 686.050/RJ, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 27.6.05. 5. No caso em foco, a fixação do valor 
da indenização por danos morais em R$ 20.750,00 (vinte mil e setecentos e cinquenta 
reais) para cada uma das três filhas do de cujus não se mostra irrisório, de forma que o 
exame da justiça do quantum arbitrado, bem como a sua revisão, ensejam reavaliação 
de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 
7/STJ. 6. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência pacificada 
nesta Corte é no sentido de que estes incidem desde a data do evento danoso quando 
a responsabilidade é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 deste Superior 
Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RESP 1124835-RS – 
Ministro Benedito Gonçalves – 1ª Turma – Dje 11-05-2010).

Percebe-se, assim, que o agente, em casos citados, concorreu para o evento danoso, e sendo positivo 

o nexo causal e a conduta do mesmo, resta configurada a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. 

6. conclusão

 A influência do Direito Romano é inegável no tocante à construção do Direito moderno no que 

tange a ideia de ressarcimento, não que tenha trazido uma teoria da responsabilidade, mas deu início 

à análise da punição por ato ilícito, e ainda, a relevância do mesmo na construção da ciência jurídica, 

a sua utilidade, os seus termos técnicos, a construção jurisprudencial e a formação de juristas.
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Por meio da Lei das XII Tábuas, instrumento importante para a compreensão do Direito Romano,  

viu-se que os delitos nela previstos deram direito de ação, no que diz respeito à responsabilidade 

aquiliana.

Há um registro que revelou que as dez primeiras tábuas tratavam de direito substantivo, ou 

material, sendo Direito Penal, Civil, e as duas últimas continham normas de Direito Processual, sendo 

o processo solene, oral, cujo trâmite se dava em dois graus: in jure e apud judicem, e devido à guerra 

contra os gauleses, as mesmas foram destruídas em virtude de um incêndio e por esse motivo, não se 

sabe ao certo por qual material eram feitas, porém, a reconstituição não foi difícil, isso porque, segundo 

Cícero, todo romano as conhecia de memória.

O trabalho também analisou as espécies de dano, entre eles os non corpore corpori, danos a 

escravos ou animais, redução fraudulenta de uma dívida, casos de caçadas, derrubadas de árvores, danos 

por aplicações indevidas de medicamentos e veneno, incêndio, ações provocadas por cão assanhado 

ou cavalo espantado, inclusive com previsões de multa pecuniária.

No tocante ao Direito Português, inicialmente,  o Direito Romano no que tange a responsabilidade 

extracontratual não foi levado em consideração, e no Direito Brasileiro, foi observado que a ideia 

principal, dentro da teoria da responsabilidade é apurar se há ato ilícito, as condições da ocorrência do 

mesmo, a violação de direito ou prejuízo, a ação ou omissão, e ainda, a imprudência ou negligência, 

que implica na questão da falta, do dever de cuidado, de observância das regras, que todo homem 

médio dever ter a fim de evitar ilícitos.

Conclui-se assim, que o Direito Romano tem uma importância fundamental para a construção 

da Ciência do Direito, é o eixo fundamental para a compreensão de toda uma evolução jurídica que 

perdurou por aproximadamente vinte séculos, trouxe a ideia de punição para aquele que causasse 

prejuízo a outrem, e notadamente, nos faz compreender o Direito moderno.
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incorporAção de empresAs e sucessão de créditos tributários em 
decorrÊnciA de decisão judiciAl trAnsitAdA em julgAdo

INCORPORATION OF COMPANIES AND SUCCESSION OF TAX CREDITS AS A RESULT OF 
JUDICIAL FINAL DECISION

JuLiana de aBReu teixeiRa1

resumo:
Analisa os efeitos das operações de fusões e aquisições de empresas, em especial da incorporação, 
no que se refere à extensão dos efeitos, à empresa incorporadora, de sentença judicial transitada em 
julgado e que implica em crédito tributário em favor de empresa incorporada.
 
pAlAvrAs-cHAve:
Fusões e Aquisições. Incorporação de Empresas. Crédito Tributário. Coisa Julgada.

AbstrAct: 
Analyzes the effects of merging operations and companies acquisitions, especially of  incorporations, 
regarding the range effects for the incorporating company and of courts final judgment which implies 
tax credits in favor of  the incorporated company.

KeYWords: 
Merging and Acquisitions. Companies Incorporations. Tax Credit. Res Judicata.

1. introdução

A busca permanente das empresas e investidores por meios eficientes para o crescimento, 

redução de custos, fortalecimento frente aos concorrentes e entrada em novos mercados, em um mundo 

globalizado, tem movimentado a atividade de fusões e aquisições (mergers & acquisitions – M&A) 

nos últimos 5 anos. 

Na América Latina, e em especial no Brasil, país de economia emergente, esse crescimento tem 

sido evidente: relatório elaborado pela Merrill DataSite, em parceria com a Mergermarket, indica que 

as operações de M&A na América Latina durante o segundo trimestre de 2014 alcançaram o maior 

valor de negócios desde o segundo trimestre de 2012, com um valor total de US$ 40,1 bilhões e 109 

anúncios. O número de negócios anunciados, no entanto, foi o menor desde o primeiro trimestre de 

2010, quando somaram 105.2

Grandes fusões aconteceram no Brasil nos últimos anos, merecedoras de destaque, como a união 

da Perdigão com a Sadia, formando a Brasilfoods, da Brahma com a Antártica, formando a AmBev, do 

Banco Itaú com o Unibanco, da BM&F com a Bovespa, a aquisição da Garoto pela Nestlé, a aquisição 

1 Mestre em Direito (ordem jurídica constitucional) pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Direito 
e Processo do Trabalho e Direito Processual Civil pela Universidade de Fortaleza. Professora titular da Faculdade 
Farias Brito nos cursos de graduação e pós-graduação, é sócia da Abreu, Barbosa e Viveiros Advogados, responsável 
pelo contencioso e pela consultoria trabalhista e tributária.

2 CHAVES, Reinaldo. Cinco escritórios brasileiros lideram operações de M&A na América Latina. Revista Consultor 
Jurídico, 2014, online. Acesso em: 19 set. 2014. Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-ago-05/escritorios-
brasilieiros-lideram-operacoes-ma-america-latina
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do Banco Real pelo Santander, a aquisição da Estrela, Adria e Pellágio pela M. Dias Branco, dentre 

muitas outras.

Tais atividades implicam na reestruturação organizacional das empresas envolvidas nos negócios 

– as quais se caracterizam, em espécie, pelas operações de fusão, cisão, incorporação (de sociedade e de 

ações) e transformação – e demandam amplo conhecimento da disciplina jurídica e das consequências 

desses fenômenos, tidos entre os mais importantes ao sistema econômico.

O domínio do conhecimento nas áreas da contabilidade, finanças e economia são imprescindíveis 

para a compreensão da essência de tais operações e prevenção de passivos decorrentes da reorganização 

societário-empresarial e da transmudação dos poderes que essa manifesta, mas são protagonizados, 

essencialmente, pelo direito.

Nessa linha, o diálogo das fontes proporcionando intenso relacionamento entre os vários ramos 

do direito é essencial na prevenção e solução de grandes questões decorrentes de tais atividades.

É nesse panorama que propomos o presente artigo, cujo questionamento que se põe é um dos 

vários problemas jurídicos que podem exsurgir das operações de M&A: a sociedade incorporadora 

reputa-se beneficiada por sentença judicial transitada em julgado que implica em créditos tributários 

em favor da empresa incorporada?

O objetivo deste artigo consiste, portanto, em analisar os institutos da incorporação de empresa e 

sucessão tributária, bem como os limites da coisa julgada, apreciando a viabilidade de aproveitamento, 

por empresa incorporadora, da titularidade dos direitos e créditos tributários adquiridos por empresa 

extinta por incorporação, em ação judicial transitada em julgada.

Muito embora a questão possa parecer simples sob o aspecto civil e societário, posto que a 

legislação empresarial é clara quando prevê que a sociedade incorporadora sucede a incorporada em 

todos os direitos e obrigações – seja no artigo 227, da Lei n. 6.404/76, seja no artigo 1.116, do Código 

Civil – há aparente óbice na legislação tributária, em razão da omissão legislativa nesse sentido, e na 

legislação processual civil, face aos limites da coisa julgada ali estabelecidos.

De efeito, apesar de ter reforçado a regra da sucessão universal ao dispor, em seu artigo 

132, que a incorporadora terá a responsabilidade pelos tributos devidos pela incorporada, o Código 

Tributário Nacional não se pronunciou expressamente sobre a sucessão da incorporadora em relação 

aos créditos acumulados pela incorporada. Da mesma sorte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 

472, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiro.

Destarte, surge a indagação: em face dos elementos de sucessão universal e da consequente 

identidade das partes, a coisa julgada que beneficia a incorporada opera efeitos em relação à 

incorporadora?
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Dessa forma, pretende-se nesse artigo dar solução à indagação formulada mediante os seguintes 

objetivos específicos: (i) conceituar os institutos de reestruturação organizacional das empresas previstos 

na legislação; (ii) analisar o conceito e disciplina legal da coisa julgada; (iii) indicar os reflexos dos 

institutos em questão previstos no Código Tributário Nacional; (iv) propor solução para o problema 

posto, por meio da análise da doutrina e jurisprudência, assim como do diálogo das fontes jurídicas 

que envolvem as operações societárias abordadas.

A escolha deste tema justifica-se em razão do significativo aumento de transformações 

societárias no Brasil, em razão da propulsão da economia nacional e da necessidade de se transmitir 

segurança jurídica aos referidos negócios diante da omissão do legislador no tocante à possibilidade 

de aproveitamento de créditos tributários advindos de uma decisão judicial.

2. desenvolvimento

Conforme foi proposto acima, é necessária a conceituação de alguns institutos, assim como a 

análise da disciplina legal dos mesmos para que se possa dirimir o problema lançado no presente artigo.

Dessa forma, tratar-se-á:

a) da reestruturação societária das empresas, tópico no qual serão conceituados os institutos da 

cisão, fusão, incorporação, transformação.

b) dos limites subjetivos da coisa julgada, tópico em que será analisada a disciplina legal do 

instituto e seus limites.

c) da sucessão de créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em 

favor de empresa incorporadora, onde se analisará, mediante diálogo das fontes analisadas nos itens 

anteriores, e verificação de doutrina e jurisprudência, sobre a possibilidade  do referido aproveitamento. 

2.1  reestruturação societária das empresas

A reorganização societária das empresas é um importante instrumento do sistema jurídico e 

econômico para obtenção de vantagens para as sociedades empresárias.

Conforme ensina Fábio Ulhôa Coelho, quando os sócios ou acionistas visam dotar as sociedades 

de perfil mais adequado à realização de negócios ou cumprimento de obrigações tributárias, podem 

dividi-las, aglutiná-las ou mudar seu tipo societário por meio de quatro operações previstas na legislacão 

brasileira: cisão, fusão, incorporação, transformação.3

Todos os institutos citados encontram sua definição na Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, 

conhecida como Lei das Sociedades Anônimas ou Lei das S.A’s, cujos conceitos trataremos na sequência.

A cisão é a operação pela qual a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou 

mais companhias, constituídas para esse fim ou já existentes.

3 COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 221.
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Há duas formas de cisão: a total e a parcial. No primeiro caso, todo o patrimônio passa para 

outra empresa, extinguindo-se a sociedade cindida. No segundo caso, parte do patrimônio passa para 

uma empresa, subsistindo a sociedade cindida com redução de seu capital.

O artigo 229, da Lei 6.404/76, define o instituto nos seguintes termos:

“Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio 
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se 
a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu 
capital, se parcial a versão.” 

A fusão, por sua vez, é a operação em que se unem duas ou mais sociedades para formar uma 

nova sociedade, a qual lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. O referido conceito está 

positivado no artigo 228, da Lei das Sociedades Anônimas.

Na fusão, as sociedades unificadas se extinguem para dar lugar a uma nova sociedade, com 

personalidade jurídica distinta daquelas.

Maia define fusão como “uma forma de união, tal como a incorporação, onde há o 

desaparecimento de uma ou mais pessoas jurídicas, para que surja outra, com maior dimensão e maior 

capacidade econômica.4”

Transformação é a operação que permite que a sociedade mude, altere ou modifique o seu tipo 

societário, como, por exemplo, uma sociedade limitada tornar-se anônima, ou vice-versa.

O art. 220, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 a define: 

“Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente 
de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação 
obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado 
pela sociedade.”

Na transformação não há extinção da sociedade transformada, tampouco criação de nova 

sociedade. Trata-se do mesmo sujeito coletivo anterior à transformação ocorrida. 5

Finalmente, tem-se por incorporação a operação em que uma ou mais sociedades são absorvidas 

por outra, a qual lhes sucede em todos os direitos e obrigações – artigo 227, da Lei 6.404/1976:  

“Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, 

que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”.

A empresa incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica, absorvendo todo o 

patrimônio e todas as dívidas existentes da empresa incorporada, a qual desaparece juridicamente. 

Sobre o tema, estatui o art. 1.116 do Código Civil: “na incorporação, uma ou várias sociedades 

são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, 

na forma estabelecida para os respectivos tipos”.
4 MAIA, J. M. Fusão e incorporação de empresas. São Paulo: Bushatsky, 1972, p. 44.

5 COELHO, Fábio Ulhôa. Op. Cit., p. 221.
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Na mesma linha ensina Fran Martins: 

“Por incorporação se entende a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas 
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Neste caso, desaparecerá 
uma das sociedades, a incorporada, permanecendo, porém, com a sua pessoa jurídica 
inalterada à sociedade incorporadora. Esta sucederá à sociedade incorporada em todos 
os seus direitos e obrigações.”6

Também nesses mesmos termos, o magistério de Ricardo Negrão: “Incorporação: é o processo 

pelo qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 

obrigações”.7

A respeito do conceito de incorporação, Modesto Carvalhosa preleciona que:

“A incorporação constitui negócio plurilateral que tem como finalidade a integração de 
patrimônios de societários, através da agregação do patrimônio de uma sociedade em 
outra, com a extinção de uma delas. A causa da incorporação é a intenção válida e eficaz 
dos sócios ou acionistas das sociedades envolvidas (arts. 224 e 225) de realocarem seus 
recursos patrimoniais e empresariais através desse negócio que afeta a personalidade 
jurídica indireta de uma delas. Acarreta a sucessão ope legis, a título universal, de todos 
os direitos, obrigações e responsabilidades anteriormente assumidos pela sociedade 
incorporada, por parte da incorporadora.
O negócio de incorporação consubstancia ato constitutivo e ao mesmo tempo 
desconstitutivo. Será constitutivo pela agregação de patrimônios de duas sociedades 
em uma só. Será desconstitutivo pelo desaparecimento da personalidade jurídica 
dessa sociedade, com a absorção de seu patrimônio pela outra. O ato declaratório da 
incorporação dá-se com a aprovação da subscrição em bens da incorporada no capital 
social da incorporadora. Tem como pressuposto de sua validade e eficácia a avaliação 
prévia dos bens patrimoniais da incorporada, que servirão para a subscrição do aumento 
de capital da incorporadora.
O ato declaratório de absorção, mediante aprovação do aumento de capital, importa na 
criação de novos vínculos societários entre os acionistas da incorporadora e os antigos 
sócios da incorporada, agregando-se estes ao quadro de sócios daquela”. 8

O destaque principal na incorporação, portanto, é a transferência, com sucessão universal, do 

patrimônio das sociedades incorporadas para a sociedade incorporadora.

A respeito da incorporação, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AGRAVO 
REGIMENTAL INTERPOSTO POR TERCEIRO (INCORPORADOR). SOCIEDADE 
RECORRIDA (INCORPORADA) EXTINTA. DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR 
AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ, 
APLICADA POR ANALOGIA. 1. Conforme disciplina a Lei n. 6.404, de 15.12.1976 
(Lei das Sociedades por Ações), a incorporação - operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra - enseja a extinção da personalidade jurídica 

6 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 392/393.

7 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 500.

8 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1998, vol. 4, Tomo I, 
p.256-257.
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da sociedade incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa 
física ou natural. 2. Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica pela incorporação, cumpre 
à sociedade incorporadora, no momento da interposição do recurso dirigido à instância 
especial, fazer prova da ocorrência deste fato e requerer seu ingresso na demanda no 
lugar da incorporada (sucessão processual). 3. É aplicável, por analogia, a inteligência 
da Súmula n. 115 do STJ, em relação ao recurso interposto anteriormente à regularização 
subjetiva da demanda. 4. Agravo regimental não provido(AgRg no Resp 895.577/RS, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/10/2010, DJe 27/10/2010)” (grifos nossos)

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRESA 
INCORPORADORA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, DAS CONTRIBUIÇÕES DAS EMPRESAS INCORPORADAS. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em apreciação recurso especial 
desafiado de acórdão, assim ementado (fls. 186): “PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 
DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA: INCLUSÃO DE CRÉDITOS NÃO OBJETO 
DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO. 1. Ajuizada a ação para 
compensação de valores indevidamente recolhidos, a execução da verba honorária, 
fixada em percentual incidente sobre o total compensado, somente pode ter por base 
os valores recolhidos pela autora e não valores outros advindos de créditos referentes a 
empresas incorporadas, porque esses valores não foram objeto do pedido, que se ateve 
à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela autora, ou seja, em nome 
próprio. A compensação dos valores recolhidos pela empresa incorporada demanda ação 
própria, em que a sucessora/incorporada deve explicitar a origem dos recolhimentos. 
2. Agravo provido. 3. Peças liberadas pelo Relator em 09/04/2003 para publicação do 
acórdão.” Se, à época da interposição da ação ordinária de declaração de inexistência de 
relação jurídica cumulada com ação de repetição de indébito via compensação em face 
de recolhimento indevido de contribuições previdenciária junto ao INSS., as empresas 
Q.C. PARTICIPAÇÕES LTDA. e TANGIRU TRANSPORTES LTDA. já haviam sido 
incorporadas, havendo a recorrente apresentado nos autos as guias de recolhimento 
relativas, é correta a inclusão dos créditos relativos às mesmas na conta de liquidação 
de sentença. 2. “A incorporação é a operação pela qual uma sociedade absorve 
outra, que desaparece. A sociedade incorporada deixa de operar, sendo sucedida 
a direitos e obrigações pela incorporadora” (Direito Societário, Marlon Tomazette). 
3. SE A EMPRESA NÃO MAIS EXISTE, RESPONDE POR SUAS OBRIGAÇÕES 
E DIREITOS À EMPRESA INCORPORADORA. Destarte, correta a inclusão dos 
créditos relativos às empresas Q.C. Participações Ltda. e Tangiru Transportes Ltda. em 
conta de liquidação de sentença, tendo em vista que as mesmas comprovaram nos autos 
o recolhimento indevido da contribuição previdenciária debatida e sua incorporação 
antes da distribuição do processo de conhecimento, por uma das autoras, ora recorrente, 
qual seja, Indústrias Químicas Cataguases, que lhes sucedeu em todos os direitos e 
obrigações. 4. Recurso especial conhecido e provido. (Resp 645.455/TO, Rel. Ministro 
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 09/05/2005,  
p. 307)” (grifos nossos)

Dessa forma, resta claro que a incorporação caracteriza-se, essencialmente, pela: i) absorção 

total do patrimônio da incorporada pela incorporadora (todos os direitos e obrigações); e ii) extinção 

da personalidade jurídica da incorporada.

Cumpre destacar que a incorporação não se confunde com a fusão. De efeito, ao passo em 

que na incorporação desaparecem as sociedades incorporadas, mas a incorporadora, uma sociedade 
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preexistente, permanece com a sua vida normal, na fusão desaparecem todas as sociedades fusionadas 

e surge uma sociedade nova.

Fixados os conceitos essenciais dos institutos de reorganização societária, é importante a análise 

dos limites da coisa julgada, para que, em seguida, trate-se pontualmente do problema que foi posto.

2.2  os limites subjetivos da coisa julgada

Coisa julgada pode ser conceituada, em princípio, como a imutabilidade de uma decisão 

decorrente de uma sentença de mérito que impede sua discussão posterior.

A coisa julgada tem, acima de tudo, um fundamento constitucional intimamente relacionado 

com o valor de segurança jurídica, o qual a Constituição Federal cuida de preservar quando a erige 

à direito fundamental. Portanto, é imperioso destacá-la dos conceitos, regras e princípios de todo e 

qualquer ramo do direito material, sem o que não se teria a visão unitária de seu próprio conceito, de 

sua autoridade e de seus limites. 

Os artigos 468 e 472 do Código de Processo Civil estabelecem os limites objetivos e subjetivos 

da coisa julgada:

“Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites 
da lide e das questões decididas.”
“Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, 
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido 
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença 
produz coisa julgada em relação a terceiros.”

Os limites objetivos estão relacionados com a matéria abrangida pela coisa julgada.  

Os subjetivos, por sua vez, àqueles que participaram como partes do processo.

Entende-se, porém, como partes, para fins de determinação dos limites subjetivos da coisa 

julgada, não apenas as que se confrontaram no processo como autores e réus. Inclui-se, ainda: a) os 

sucessores das partes, a título universal; b) o substituído, no caso de substituição processual; c) em 

certos casos, o sucessor a título singular, como o adquirente da coisa litigiosa. 

Veja-se o que aduz Egas Muniz de Aragão, que ratifica que a coisa julgada atinge também os 

sucessores das partes:

“Se a res é submetida à apreciação do juiz, para que a seu respeito profira julgamento, 
este sobre ela recai, convertendo-se em res judicata. Ao ser a res transmitida, mortis 
causa ou inter vivos, o adquirente a recebe tal como existente perante o Direito no 
momento da transmissão, isto é, como iudicata. Logo, a extensão da coisa julgada aos 
sucessores não infringe o artigo 472 do CPC. A alienação lhes transfere os cômodos e 
os incômodos, os ônus, vantagens, direitos, deveres e obrigações.”9

9 ARAGÃO, Egas Muniz de. Sentença e Coisa Julgada. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 302.
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Tal entendimento decorre do próprio conceito de sucessão, que significa a transferência de 

deveres e de direitos a outrem. Portanto, é pacífico que a coisa julgada exerce efeitos extra partes no 

caso de sucessão.

Ratificando o argumento, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira destaca que a coisa julgada atinge 

também os sucessores das partes:

“A sentença não apenas estende seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário, produz 
também coisa julgada, material e formal, em relação a um e outro. Ambos têm a seu 
favor, ou contra si, toda a força, eficácia imediata e eficácia mediata da sentença, e por 
igual a imutabilidade que consiste na autoridade da coisa julgada. (...). Na espécie do 
art. 42 a eficácia da sentença, em relação ao sucessor a título particular, é a) natural (no 
sentido que lhe empresta E. T. Liebman); b) reflexa; ou c) direta e, por isto mesmo, 
perfeitamente dispensável um outro processo para que repercuta contra ou a favor do 
adquirente ou cessionário do direito litigioso. Não se pode cogitar de simples eficácia 
natural da sentença, porquanto o sucessor, como já foi demonstrado, não é terceiro. Com 
a transferência do direito litigioso é o próprio direito do sucessor que será atingido pela 
sentença. A legitimação do antecessor, que eventualmente permanece no processo, é 
legitimação extraordinária.”10

Vê-se que as razões que impedem a extensão da coisa a terceiros não prevalecem quanto aos 

sucessores. Pelo contrário, a autoridade da coisa julgada se impõe aos sucessores das partes, a título 

universal ou singular, conforme destaca Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Naturalmente, a autoridade da coisa julgada se impõe aos sucessores das partes, a título 
universal ou singular. Isto não constitui exceção à regra, mas o resultado da operação 
normal da sucessão, pelo qual o sucessor toma o lugar do sucedido, assumindo os direitos 
e obrigações atinentes à posição ou relação jurídica em que se encontrava.”11

Isto, diga-se, não constitui exceção à regra, mas o resultado da operação normal da sucessão, 

pelo qual o sucessor toma o lugar do sucedido, assumindo os direitos e obrigações atinentes à posição 

ou relação jurídica em que se encontrava. 

Também para Cândido Rangel Dinamarco, os sucessores são atingidos pela coisa julgada:

“As razões que impedem a extensão dessa autoridade a terceiros não prevalecem quanto 
aos sucessores e ao substituído, porque deles é o interesse substancial em jogo e porque, 
por modos que a lei reputa idôneos, seus interesses estiveram defendidos no processo - os 
do sucessor por quem era titular do direito ao tempo e os do substituído, pelo sujeito a 
quem o direito outorga a legitimacy of representation.” 12

Restando indubitável que aos sucessores das partes também são aplicáveis os efeitos da coisa 

julgada, resta analisar se tais efeitos se aplicam na seara tributária, em caso de incorporação de empresas.

10 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Alienação da coisa litigiosa. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 223-224.

11 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
vol. 4, p. 318.

12 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 321.
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2.3 da sucessão de créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em favor de 

empresa incorporadora

Sucessão, como conceito geral em direito, é o fenômeno jurídico pelo qual uma pessoa substitui 

outra na titularidade de uma situação jurídica ativa ou passiva. A palavra sucessão indica a alteração 

subjetiva ocorrida em uma relação jurídica, de modo que o direito ou obrigação que tinha um titular 

passa a ter outro.13

Os fenômenos extintivos das pessoas jurídicas, que abrem caminho para a possível sucessão 

por outra, são a fusão, a cisão e a incorporação, como visto alhures. 

Como na incorporação, repita-se, ocorre a extinção da personalidade jurídica da incorporada, 

que será sucedida, a título universal, pela incorporadora, a coisa julgada que abarca a primeira irá 

naturalmente englobar também a última.

Assim, a decisão transitada em julgada estende seus efeitos à empresa incorporadora, tendo 

a seu favor, ou contra si, toda a força, eficácia imediata e eficácia mediata da sentença, bem como a 

imutabilidade que consiste na autoridade da coisa julgada.

Sob o aspecto civil e societário, a conclusão acima é lógica, posto que a legislação empresarial 

é clara quando prevê que a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e 

obrigações – seja no artigo 227, da Lei n. 6.404/76, seja no artigo 1.116, do Código Civil.

Nada obstante, a legislação tributária é omissa nesse sentido, fato que tem ensejado dúvidas 

quanto a tal sucessão nessa seara.

De efeito, apesar de ter reforçado a regra da sucessão universal ao dispor, em seu artigo 132, que 

a incorporadora terá a responsabilidade pelos tributos devidos pela incorporada, o Código Tributário 

Nacional não se pronunciou expressamente sobre a sucessão da incorporadora em relação aos créditos 

acumulados pela incorporada: 

 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato 
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.”

Em consonância com a regra comercial da sucessão universal nos casos de concentração de 

empresas, o CTN atribui à sociedade remanescente ou criada a responsabilidade pelos tributos devidos 

pelas incorporadas ou fusionadas.

Em contrapartida, embora seja omisso o CTN no que se refere aos créditos e direitos advindos 

da incorporação, há de se lhe reconhecer a titularidade desses direitos e créditos financeiros adquiridos 

pelas empresas extintas. Do contrário, mantendo-lhes os débitos e permitindo o confisco de seus 

13 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 14 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,   
p. 486.
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créditos, ofenderia a reciprocidade de tratamento entre as suas contas ativa e passiva, o que agrediria 

a capacidade contributiva14 da empresa incorporadora ou constituída por fusão, que nada mais é do 

que a soma dos dois patrimônios envolvidos.

Não se trata aqui de se transferir créditos para terceiros aleatoriamente, mas sim de consequência 

direta da sucessão entre as empresas (art. 133, CTN), posto que a empresa sucessora passa a ser a 

titular dos direitos e deveres em nome da empresa sucedida.

Ademais, o art. 227 da Lei nº 6.404/76 igualmente considera que a sucessão nos casos de 

incorporação alcança direitos e obrigações da empresa incorporada. Tal artigo, com efeito, aplica-se, 

por analogia e subsidiariamente, a outros tipos de sociedade.

A propósito, para melhor entender a matéria, cumpre transcrever novamente o citado edito: 

“Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, 

que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”.

Nessa linha, o Código Tributário Nacional preconiza, no art. 108, que:

“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)”

Em adição a tal pensamento, há que se destacar o que estipula o art. 110 do Código Tributário 

Nacional, que assim dispõe:

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, 
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”

A incorporação, pois, instituto de direito privado, que ocorre no âmbito interna corporis das 

empresas, não pode ter seu conceito e efeitos modificados para atender, única e exclusivamente, 

interesses do Fisco.

Não se pode olvidar que o instituto da incorporação é bifronte, onde se comunicam, 

inevitavelmente, o crédito e o débito existentes, realidades que não podem ser tratadas de maneira 

estanque, permitindo-se a absorção de um em detrimento de outro e vice-versa.

Ademais, é diáfano que nos casos de incorporação permite-se que tanto seja levado em 

consideração eventual acréscimo patrimonial da empresa incorporada, quanto porventura remanescente 

prejuízo, significando dizer que a situação, positiva ou negativa, da empresa anterior, transporta-se, 

necessariamente, para a sucessora.

14 O princípio da capacidade contributiva encontra-se previsto na primeira parte do art. 145, §1º, da Constituição 
Federal: “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte”. 
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A própria Receita Federal, em resposta à consulta versando sobre a matéria, assim já se 

manifestou: 

“Considerando que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades 
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os seus direitos e obrigações (Lei 
6.404, de 1976, art. 227), e em face do princípio da autonomia dos estabelecimentos 
(RIPI/2002, art. 24, parágrafo único), a empresa ‘B’, na figura de seu estabelecimento 
filial resultante da incorporação, tem o direito de utilizar o saldo credor do IPI 
pertencente à incorporada (‘A’), observadas as normas constantes da IN SRF nº 210, 
de 2002, alterada pela IN SRF nº 323, de 2003”. (grifo nosso)

Na Solução de Consulta nº 244 de 29 de Junho de 2009, também entendeu a Receita Federal 
no mesmo sentido:

“ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário 
EMENTA: SUCESSÃO POR CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO. PAGAMENTOS 
INDEVIDOS DE TRIBUTOS. DIREITO À COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO 
PELA SUCESSORA. Na sucessão empresarial por cisão, incorporação e fusão, os créditos 
decorrentes de pagamentos indevidos de tributos realizados pela empresa sucedida 
podem ser compensados ou restituídos pela empresa sucessora.” (grifos nossos)

Destaque-se, ainda, que, se a coisa julgada é instituto cuja finalidade maior é preservar a segurança 

jurídica em qualquer ramo do direito material, não há razão alguma para que o tratamento seja diferente 

quando a sentença coberta pela coisa julgada contém decisão regida pelo direito tributário, pois não 

há razão para se admitir desvios ou restrições devidas à natureza especial da função desenvolvida pelo 

Estado quando cobra os impostos para satisfazer a necessidades de ordem geral, uma vez que, quando 

desenvolve essa função, o Estado está submetido ao direito objetivo, à jurisdição e à coisa julgada.

Na jurisprudência administrativa podem ser encontrados precedentes que reforçam a mesma 

conclusão da nossa breve análise da matéria, vejamos:

“ I N C O R P O R A Ç Ã O .  C R É D I TO  P R E S U M I D O .  L E G I T I M I D A D E . 
APROVEITAMENTO. Na incorporação de estabelecimento filial - detentor de crédito 
presumido de IPI recebido por transferência do estabelecimento matriz - a incorporadora, 
na figura de seu estabelecimento filial resultante da incorporação, pode aproveitar o 
referido crédito pertencente à incorporada.
A legitimidade para utilizar esse crédito presumido do IPI é do estabelecimento 
filial resultante da incorporação, sendo que tal aproveitamento dar-se-á somente por 
dedução dos débitos do IPI, vedada a compensação ou ressarcimento em espécie.” 
(Processo de Consulta no 193/03 da 8ª Região Fiscal, de 13.10.2003)”
“... tanto as obrigações são transferidas para a empresa incorporadora, como 
também os direitos, ou seja, transferem-se ativo e passivo. Logo, a apropriação de 
saldo credor de ICMS existente na escrita fiscal da empresa incorporada é ato lícito e 
reflete o aspecto de ‘continuidade’ das atividades da empresa incorporada.” (Câmara 
Especial, PTA 01.000110339-81, Acórdão 2.043/00/CE, Relatora Cláudia Campos Lopes 
Lara, publ. 1/4/2000). (grifos nossos)
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O mesmo entendimento se repete na esfera judicial:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPI. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA 
DO CRÉDITO E DA OCORRÊNCIA DA SUCESSÃO. TRANSFERÊNCIA 
ENTRE EMPRESA SUCEDIDA E EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 133 DO CTN. FUNDAMENTOS DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ILIDIDOS.
1. Trata-se de recurso especial fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, 
interposto pela Fazenda Nacional em autos de mandado de segurança impetrado por 
DISTRIBUIDORA GUARARAPES DE BEBIDAS LTDA. em razão de ato praticado 
pelo Sr. Delegado da Receita Federal em Recife. A impetração do mandamus teve como 
finalidade assegurar o direito de a empresa sucessora utilizar créditos de IPI da empresa 
sucedida. Reconhecida a existência do crédito e da sucessão empresarial, o acórdão 
recorrido deu provimento ao pedido.
2. Reconhecida a efetiva existência do crédito e a sucessão entre as empresas, mostra-
se legal a utilização, pela sucessora, dos créditos de IPI que eram da sucedida.
3. A decisão quanto à controvérsia tributária que não está expressamente prevista no 
artigo 133 do CTN, por si só, não resulta em ilegalidade da tutela oferecida, ou em 
ofensa a esse dispositivo legal. Na espécie, buscou-se no Judiciário a autorização para 
a compensação de créditos de IPI entre sucedida e sucessora.
4. A fundamentação do aresto recorrido, fulcrada no CTN, em Instrução Normativa da 
SRF e na jurisprudência, não restou ilidida pelas razões de recurso especial.
5. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa, desprovido.
(Resp 653171/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/11/2006, DJ 29/03/2007, p. 218)”

“Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da 
obrigação principal fazem parte do patrimônio (direitos e obrigações) da empresa 
incorporada que se transfere ao incorporador, de modo que não pode ser cingida 
a sua cobrança, até porque a sociedade incorporada deixa de ostentar personalidade 
jurídica.” (STJ, 1ª Seção, EDcl no Resp 923.012 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, j. 10/04/2013, publ. DJe 24/04/2013)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE 
ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 211/STJ. 
COISA JULGADA. EFEITOS. LIMITES SUBJETIVOS. SUCESSÃO. EXTENSÃO. 
PROVAS. REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 07/STJ. - Inexiste omissão no acórdão recorrido se busca a parte, em embargos 
de declaração, inovar seus argumentos, trazendo questão não abordada na peça de defesa, 
sentença ou apelação. - Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o 
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar 
qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. - Os embargos de declaração 
interpostos após a formação do acórdão, com o escopo de prequestionar tema não 
veiculado anteriormente no processo, não caracterizam prequestionamento, mas pós-
questionamento. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. - NOS TERMOS DO ART. 472 
DO CPC, A REGRA É QUE A IMUTABILIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA SÓ 
ALCANCE AS PARTES. CONTUDO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS, 
DIANTE DA POSIÇÃO DO TERCEIRO NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL, 
BEM COMO PELA NATUREZA DESTA, A COISA JULGADA PODE ATINGIR 
QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. ENTRE ESSAS HIPÓTESES ESTÁ 
A SUCESSÃO, POIS O SUCESSOR ASSUME A POSIÇÃO DO SUCEDIDO 
NA RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA NO PROCESSO, IMPEDINDO NOVA 
DISCUSSÃO SOBRE O QUE JÁ FOI DECIDIDO. - A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja recurso especial. Súmula nº 07 do STJ. Recurso especial parcialmente 
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conhecido e, nesta parte, improvido.21107211472CPC07 (775841 RS 2005/0137866-
8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2009, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2009)”

“CIVIL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. 
CAPACIDADE PARA SER PARTE E LEGITIMATIO AD CAUSAM. ARTS. 18, CC E 12, 
VII, CPC. INCORPORAÇÃO. ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO. 
SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO ACOLHIDO. I - O legislador de 1973, ao 
atribuir, no art. 12-VII, CPC, capacidade para ser parte as sociedades sem personalidade 
jurídica, colimou, embora com desapego ao rigor científico, tornar menos gravosa a 
situação processual dos que com tais sociedades irregulares litigam, sem, com isso, 
subverter a ordem legal até então vigente, em particular no que diz com o disposto no 
art. 18, CC. II - enquanto não arquivado no registro proprio o contrato de incorporação, 
incorporadora e incorporada continuam a ser, em relação a terceiros, pessoas jurídicas 
distintas, cada qual legitimada para figurar em juízo na defesa de seus interesses. III - 
ajuizada a causa pela incorporada, opera-se automática e naturalmente, a partir 
do posterior registro do contrato de incorporação, sua sucessão pela incorporadora, 
independentemente da anuência da parte contrária. (RESP 14180/SP, DJ 28.06.1993 
p. 12895)”
   
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. 
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL À EMPRESA SUCESSORA. 
POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos de decisão proferida nos autos de processo judicial 
promovido pela empresa incorporada podem ser aproveitados pela empresa 
incorporadora, que a sucedeu nos direitos e obrigações, inclusive com a absorção 
das operações comerciais. (6301 RS 2007.71.08.006301-8, Relator: ÁLVARO 
EDUARDO JUNQUEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2010, PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: D.E. 20/07/2010)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. 
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL À EMPRESA SUCESSORA. 
POSSIBILIDADE.1. Os efeitos de decisão proferida nos autos de processo judicial 
promovido pela empresa incorporada podem ser aproveitados pela empresa 
incorporadora, que a sucedeu nos direitos e obrigações, inclusive com a absorção das 
operações comerciais. 2. A incorporação de uma empresa acarreta sua extinção, 
ainda que seus estabelecimentos comerciais não sofram solução de continuidade, 
continuando a existir como parte integrante da empresa incorporadora. Nesse passo, 
a empresa incorporada, diante de sua extinção, não possui mais capacidade para 
estar em juízo, cabendo à incorporadora a prática de atos processuais necessários 
à proteção dos direitos e cumprimento dos deveres processuais. 3. Remessa oficial 
desprovida. (REOMS nº 2006.71.03.001629-6, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, 1ª Turma, 
unânime, DJ 25/06/08)” (grifos nossos)

Portanto, não se pode chegar, na aplicação da norma, a resultantes incoerentes e desproporcionais, 

tal como a que, por exemplo, estabeleça que a sucessora seja responsável pelos débitos da sucedida, 

em razão da alteração administrativa ocorrida – sucessão entre pessoas jurídicas – mas que não possa 

se utilizar dos eventuais créditos pertencentes àquela empresa.

É certo, pois, que havendo incorporação de uma sociedade por outra, a incorporadora sucede a 

incorporada em todos os seus direitos e obrigações – inclusive, portanto, no que se refere aos direitos 

e às obrigações para com Fisco.
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3. conclusão

A propulsão da economia nacional tem promovido significativo aumento de transformações 
societárias no Brasil, panorama que tem feito surgir inúmeros questionamentos jurídicos decorrentes 
dos referidos negócios.

O artigo em tela teve por finalidade dar solução a um dos problemas jurídicos originados das 
reorganizações societárias havidas nesse cenário evolutivo, a saber, se a sociedade incorporadora 
reputa-se beneficiada por sentença judicial transitada em julgado que implica em créditos tributários 
em favor da empresa incorporada.

Nesse desiderato, foram analisados os institutos de reestruturação societária, com a indicação 
dos conceitos dos institutos previstos na legislação brasileira, com ênfase na incorporação de empresas. 
Tratou-se, ainda, no artigo, acerca da sucessão tributária, bem como os limites subjetivos da coisa 
julgada e das disposições contidas no CTN no tocante à sucessão empresarial.

Verificou-se que o direito há de reconhecer à incorporadora a titularidade dos direitos e créditos 
tributários adquiridos por empresa incorporada, em decorrência de decisão judicial transitada em 
julgado, posto que, do contrário, mantendo-lhes os débitos, como prevê expressamente a legislação 
tributária, e permitindo o confisco de seus créditos, restaria ofendida a reciprocidade de tratamento 
entre as contas do ativo e passivo, bem como o princípio da capacidade contributiva da empresa 
incorporadora.

Constatou-se, ademais, que a sucessão dos direitos em questão não encontra óbice nos limites 
da coisa julgada, uma vez que partes no processo não são apenas as que se confrontaram no processo, 
como autores e réus, mas também os sucessores e o substituído,  para se concluir, ao final, que a coisa 
julgada que beneficia a empresa incorporada opera efeitos em relação à incorporadora, por conta dos 
elementos de sucessão universal e da consequente identidade das partes.
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o gozo útil do cAmpo do direito e o gozo Que não serve pArA nAdA

la JoUiSSaNcE UtilE DU chamP DU Droit E la JoUiSSaNcE QUi NE SErt À riEN

       maRia do soCoRRo montezuma BuLCão1 

resumo:
A proposta deste trabalho é de, a partir do paralelo traçado por Jacques Lacan, no Seminário XX – 
ENCORE, entre o gozo fálico e o gozo do Outro, refletir sobre o alcance do princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, segundo o qual “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito,” e que é reafirmado pelo 
art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) e pelo artigo 126 do Código de Processo Civil.

pAlAvrAs-cHAve: 
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional. Complexo de Édipo. Demanda. Desejo. Sujeito. 
Gozo.

résumé:
Le but de cette étude est, selonle parallèle établi par Jacques Lacan dans le Séminaire XX – ENCORE 
– entre la jouissance phallique et la jouissance de l’Autre, de réfléchir sur la portée du Principe de la 
juridiction inafastabile, conformément à l’article 5, XXXV de la Constitution Fédérale, qui stipule 
que «la loi n’exclut pas de l’examen du Pouvoir Judiciaire la lésion ou la menace d’un droit”, et qui 
est réaffirmé par l’article 4 de  la Loi d’Introduction au Code Civil (LICC) et par l’article 126 du Code 
de procédure civile.

mots-clé:
Principe de la Juridiction Inafastabilidade. Complexe d’Œdipe. Demande. Désir. Sujet. Jouissance.

introdução

O termo demanda, na linguagem jurídica, é referente a processo, via pela qual se recorre ao 
Poder Judiciário a fim de provocar um pronunciamento judicial, através de uma sentença, acerca de 
uma pretensão normalmente resistida e em conflito com outrem.

Com o fim de garantir a solução desses conflitos e preservar o Estado Democrático de Direito, 
o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, instituindo o princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional que estabelece entre o particular, de um lado, e o público, de outro – na pessoa 
do Estado-Juiz, uma relação que visa garantir àquele o direito de ação.

Daí se depreende que todo sujeito de direito pode provocar o Poder Judiciário, com base em 
afirmação de ato lesivo ou ameaça a direito, inclusive para pedir que obrigue ao autor da lesão ou 
ameaça a reparar o ato danoso por ele praticado.

O pronunciamento estatal, nesses termos, tem como condão a solução do litígio fazendo 
desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses.

A norma constitucional é garantidora e impõe ao legislador infraconstitucional o dever de 
obediência, impedindo-lhe de restringir o acesso à prestação jurisdicional, sob pena de incorrer em 

1 Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Maranguape e Psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana.
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atuação inconstitucional. Reveste-se do caráter de cláusula pétrea, nos termos do art. 60, §4º, II e IV 
da Constituição Federal, e não admite mitigação nem mesmo por Emenda Constitucional, visto que 
as exceções a este princípio se limitam às já inseridas no texto constitucional pelo Poder Constituinte 
Originário.

O princípio da inafastabilidade do controle constitucional encontra a sua instrumentalidade e 
reafirmação no princípio da indeclinabilidade, segundo o qual o juiz não pode deixar de julgar, sendo 
obrigado a se pronunciar em todos os casos, quando provocado. Esse princípio é articulado no art. 
4º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) e no art. 126 do Código de Processo Civil, os quais 
estabelecem:

LICC (BRASIL, 2002)
Art. 4º - Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito.

CPC (BRASIL, 1973)
Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade 
da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, 
recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

Pretendem-se de tamanha amplitude esses princípios, que admitem a provocação do Poder 
Judiciário, não só a quem seja de fato detentor de direito, obrigando o Estado-Juiz a se manifestar 
sobre qualquer pretensão, ainda que seja para afirmar a sua falta de fundamento legal.

A partir dessas breves considerações acerca do Poder-Dever a que está adstrito o juiz, interessa 
questionar o termo ‘demanda’ sob outra perspectiva, a da psicanálise, cabendo desde já formular 
algumas perguntas:

• de que lugar tem origem uma demanda?
• qual o conflito que se estabelece entre as noções de sujeito de direito e de sujeito do desejo?
• o que distribui o juiz ao proferir uma sentença num caso concreto?
• que verdade pode ser alcançada pela via de uma sentença?

 Demandar, postular, requerer, pedir, peticionar, solicitar, pretender, rogar, suplicar, impetrar. 
São todos verbos usuais da prática forense que, em si, declaram o que é da estrutura da linguagem e 
da constituição do sujeito do desejo (na psicanálise). Acusam o furo da linguagem e a falha deixada 
como marca da operação de castração, lei primordial que proíbe o incesto e que promove o recalque 
de um desejo banido para o inconsciente.

Impõe-se aqui um parêntese para adentrar a noção de complexo de Édipo formulado por Freud, 
que pressupõe dois desejos inconscientes: o incesto materno e o assassinato do pai.

A formulação inicial do Édipo consistia no desejo sexual pela figura parental do outro sexo e o 
desejo assassino pela do mesmo sexo. Contudo, ao longo de seu estudo Freud concluiu que não existe 
simetria entre o Édipo masculino e o Édipo feminino.

No Édipo masculino o menino desejará a sua mãe, daí resultando uma rivalidade com o pai 
e a agressividade direcionada a ele, cuja figura representa uma ameaça, a de perder o próprio pênis. 
Isso o leva a ter que renunciar à mãe. Daí concluir que é pela angústia de castração que se dá para o 
menino a saída do Édipo e a interiorização da interdição paterna (lei paterna) é a herança do Complexo 
de Édipo, denominada por Freud de supereu.
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 Ao contrário do menino, a menina ingressa no Édipo pela descoberta de sua castração. 
Responsabiliza a mãe por sua própria falta de pênis, ressentindo-se disso, o que a leva a renunciar à mãe 
e se voltar para o pai, portador do pênis, esperando dele receber o que, por natureza, sua mãe não lhe 
pode dar. Para Freud, a posição feminina só é, contudo, verdadeiramente alcançada, quando o anseio 
pelo pênis é substituído pelo desejo de um filho que metaforicamente toma para ela o lugar do pênis.

Algumas constatações de Freud merecem destaque:
1 – tanto para o menino, quanto para a menina, o desejo inconsciente pela mãe (Édipo) está posto;
2 – num e noutro caso a falta de pênis é concebida como o resultado de uma castração que para 

o menino se revela como ameaça e para a menina como privação;
3 – o complexo de castração promove a lei que interdita o infans frente ao objeto de desejo 

primordial – a mãe;
4 – o registro sexual no inconsciente é o do falo, que se manifesta pela presença (no sexo 

masculino) ou pela ausência (no sexo feminino), o que levará Freud a concluir pela impossibilidade de 
inscrição da diferença sexual no inconsciente, ou seja, à diferença anatômica dos sexos o inconsciente 
objeta o primado do falo.

Jacques Lacan (1957-1958), em seu seminário sobre as formações do inconsciente, dirá que  
“o complexo de Édipo tem uma função normativa, não simplesmente na estrutura moral do sujeito, 
nem em suas relações com a realidade, mas quanto à assunção do seu sexo, e que A virilidade e a 
feminização são os dois termos que traduzem o que é, essencialmente, a função do Édipo.” (LACAN, 
1999, p. 170-171). No texto de sua autoria, ‘A significação do falo’ (1958), ratifica essa assertiva e atribui 
ao complexo de castração inconsciente uma função de nó na estruturação dinâmica dos sintomas e na 
regulação do desenvolvimento do sujeito, nele instalando uma posição inconsciente que o possibilita 
identificar-se com o tipo ideal do seu sexo, donde poderá responder, sem graves acidentes e com justeza, 
às necessidades de seu parceiro na relação sexual e as dos filhos daí advindos (LACAN, 1995, p. 692).

No seminário sobre a ética da psicanálise (1959-60), Lacan nos ensina que:

O que encontramos na lei da interdição do incesto situa-se no nível da relação inconsciente 
com das Ding, a Coisa; que O desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o 
fim, o término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura mais 
profundamente o inconsciente do homem; que a função do princípio do prazer é fazer 
com que o homem busque sempre aquilo que deve reencontrar, mas que não poderá 
atingir (LACAN, 1997, p.87).

Diz-nos mais, que “o passo dado por Freud, no nível do princípio do prazer, é o de demonstrar-nos 
que não há Bem Supremo – que o Bem Supremo, que é das Ding, que é a mãe, o objeto do incesto, é 
um bem proibido e que não há outro bem” (LACAN, 1997, p. 90).

Desses ensinamentos de Freud e Lacan podemos concluir que renunciar à mãe é um imperativo 
sem o qual não se pode falar, em psicanálise, de constituição do sujeito do desejo.

Já Freud, a partir da observação do comportamento das crianças e dos perversos, concluiu 
que a pulsão sexual no ser humano não tem objeto, o que justifica a infinidade de objetos capazes de 
provocar o desejo do homem, não havendo, contudo, um que seja capaz de satisfazê-lo plenamente.

 Lacan irá cunhar o conceito de objeto a (objeto pequeno a), para designar o objeto da falta, aquele 
que se perde durante a experiência da primeira satisfação e que, na medida de sua irrecuperabilidade, 
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promove uma fenda abissal, deixando de si apenas um rastro que servirá de norte para guiar o desejo 
do sujeito. Essa operação de subtração é que permite o advento do sujeito do desejo, pois só o sujeito 
da falta tem aptidão para desejar e criar.

O objeto a corresponde na mãe ao falo do qual foi privada, e o filho, na sua fase essencial de 
alienação àquela, tenta encarná-lo com o fim de fazer Um com a genitora e de resgatar aquela primeira 
experiência de satisfação, o que é impossível. Por isso, Lacan afirma que o falo é o significante do 
desejo do Outro (grande outro) e que desse desejo nada se sabe. É na via desse não saber, na tentativa 
sempre frustrada de decifração desse desejo, que surge para o sujeito o enigma de seu próprio desejo, 
mediante uma questão que ele dirige ao Outro: Que vuoi? Que queres? O Outro, uma vez castrado, na 
medida de sua própria falta irremediável, não pode lhe responder, nisso deslocando-o da posição de 
falo do Outro, para a posição de sujeito da falta e do desejo. O enigma contido nessa pergunta - Que 
vuoi? – é o enigma do sujeito, aquele que melhor conduz ao caminho do seu próprio desejo.

Esse objeto para sempre perdido é, pois, causa determinante do desejo do sujeito; mas causa 
inconsciente e objeto último, alvo inatingível que determina a transitividade de todos aqueles verbos 
característicos das demandas judiciais, todos reveladores de que algo falta ao homem como ser falante 
e fruto da linguagem que, por sua vez, não comporta todo dizer.

A essa altura importa recorrer a uma afirmação de Freud a um menino de cinco anos: “[...] Continuei 
dizendo que bem antes de ele nascer eu já sabia que ia chegar um pequeno Hans que iria gostar tanto de 
sua mãe que, por causa disso, não deixaria de sentir medo do seu pai” (FREUD, 1990, p. 45).

Essa assertiva ilustra, a um só tempo, o complexo de Édipo e o de castração. Além disso, revela 
que o homem é já falado muito antes de nascer e desvenda a matéria de que é feito. O ser falante é 
matéria de linguagem, e o é não apenas porque fala, mas porque, como nos ensina Lacan, “nele e 
através dele isso fala” (LACAN, 1995, p. 696). Isso que é da ordem do significante e que, “por uma 
anterioridade lógica a qualquer despertar de significado,” fala no Outro; Outro como “o próprio lugar 
evocado pelo recurso à palavra, em qualquer relação em que este intervém” (LACAN, idem, ibidem). 
Aqui, Lacan se refere ao Outro como tesouro dos significantes, o Outro da linguagem.

Apartado o homem da natureza pelo fato de falar, suas necessidades vitais sofrem um desvio 
como efeito da presença do falo, “significante destinado a designar em seu conjunto os efeitos de 
significado” (LACAN, 1995, p. 697). A satisfação de suas necessidades é obtida mediante um apelo ao 
Outro, sendo daí que a sua mensagem é emitida, do lugar do Outro. O homem não é, pois, sem o Outro.

Se o falasser clama pela satisfação de suas necessidades vitais, é por obtê-la através do Outro 
que só as satisfaz em parte, não podendo satisfazer-se plenamente porque ao Outro – como lugar do 
tesouro dos significantes - falta um significante: o falo. Ensina-nos Lacan que a relação primordial com 
a mãe revela isso: que se por um lado o Outro materno tem o privilégio de satisfazer às necessidades, 
por outro, na medida em que não as satisfaz plenamente, haja vista situar-se aquém das necessidades 
que pode suprir, priva-as da única coisa pela qual elas são satisfeitas: de amor. É na medida dessa 
privação que a satisfação das necessidades é transmutada em prova de amor que, por sua vez, é 
rebelde à satisfação de uma necessidade (LACAN, 1995, p. 699). Diz-nos Lacan (1972-1973) que a 
invenção do inconsciente leva à percepção de que “desejo do homem é o desejo do Outro” (LACAN, 
2010, p.15). Desse desejo nada se sabe. E o amor é a paixão dessa ignorância e resposta insuficiente 
a demandar mais amor.
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É por sofrer efeitos do Outro da linguagem que o homem é privado de ser inteiro. Há algo, 
portanto, que não pode ser articulado na demanda; algo que se diferencia e se afasta do que é da ordem 
da necessidade e do apetite de satisfação e que no homem brota como desejo, cujo caráter, qualificado 
por Lacan como “paradoxal, desviante, errático, excentrado, e até mesmo escandaloso” (LACAN, 
1995, p. 697), a experiência analítica revela.

No seminário 20 – ENCORE, a título de resposta à indagação de um jurista sobre o fundamento 
do discurso analítico, Lacan afirma que “a linguagem não é o ser falante [...] e o que chamamos de ‘os 
homens’ – tem de lidar com ela, tal como ela se constituiu ao longo do tempo” (LACAN, 2010, p.12). 
Eles têm que lidar com a falta que a linguagem comporta e que também é inerente à sua condição 
de sujeito do desejo; falta que dá origem a toda demanda que, por sua vez, é sempre de amor, de 
reconhecimento, daí não se podendo excepcionar o objeto da demanda judicial.

Dessa falha no Outro parte a incessante demanda de amor, não tendo sido à toa que Lacan deu 
a essa falha o nome próprio Encore, (LACAN, 2010, p.16), haja vista a sua inderrogabilidade a exigir 
sempre mais, ainda. O legado do ser falante é, pois, seguir com a sua falta a ser. É na medida dessa 
falta a ser que o homem é um ser de gozo experimentado sob duas formas: a do gozo sexual, fálico e 
a do gozo do Outro.

Lacan vale-se do campo do Direito para falar da diferença entre essas duas modalidades de 
gozo. Esclarece-nos que “no fundo de todos os direitos, há [...] o gozo” (LACAN, 2010, p. 13). Mas 
que gozo? A resposta ele próprio nos dá a partir do conceito de dois institutos jurídicos: o concubinato 
e o usufruto.

O concubinato consiste numa relação de fato que pressupõe a condição de “deitar juntos, fazer 
amor” (LACAN, 2010, p. 13), para usar expressões de Lacan, condição que o Direito Civil identifica 
como um dos deveres dos cônjuges, mal designada por débito conjugal, expressão que não me parece 
adequar-se ao conceito de desejo em psicanálise. Parece claro que é do gozo sexual que Lacan trata 
nesse ponto e, no que se refere a esse gozo, importa lembrar que “é marcado, de um lado, por esse 
buraco, que não lhe assegura outra via senão a do gozo fálico” (LACAN, 2010, p. 20).

É, sobretudo, quando Lacan recorre ao conceito de usufruto que melhor ilustra e esclarece 
acerca da modalidade de gozo que se coloca ao fundo de todo direito.

Importa aqui recorrer ao clássico conceito de usufruto, segundo o antigo Código Civil (1916), 
já que o atual diploma não lhe deu definição certa. No dizer de Diniz (1999, p. 562), “usufruto seria o 
direito real conferido a alguém de retirar, temporariamente, da coisa alheia os frutos e utilidades que 
ela produz, sem alterar-lhe a substância.”

Nesse sentido, Lacan afirma que o usufruto reúne numa só palavra a diferença que há do útil ao 
gozo, e “quer dizer que se pode gozar de seus meios, mas que não se deve desperdiçá-los” (LACAN, 
2010, p. 13). Preservar a substância do bem é forma de garantir a sua utilidade. Essa é a natureza do 
gozo que pode ser regulado pelo Direito e que tem caráter utilitário, é descontínuo e, por isso, pode 
ser mensurado e é passível de distribuição. Daí nos dizer Lacan que a essência do direito é repartir, 
distribuir, retribuir o que é do gozo (Idem, p. 14), e o que está reservado a esse campo é o ‘direito’ ao 
gozo. O direito teria, assim, a pretensão de regular o gozo na medida em que possa vir a impedir o 
abuso do exercício de fruição, limitando-o aos lindes da utilidade. Mas adverte-nos Lacan de que esse 
direito ao gozo não é ‘dever’. O dever de gozar, esse é de outra cepa, reduz-se a uma instância negativa 
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e não serve para nada. É outro gozo, gozo do Outro que, por sua vez, não é direito e, sim, mandamento, 
gozo que se impõe por força do supereu, imperativo do gozo e que dita: Goze! Gozar como ‘dever’ é, 
portanto, um mandamento que parte do Outro, e o gozo desse Outro, é ainda Lacan que nos adverte, 
“não é signo do amor” (LACAN, 2010, p.15). E se não é eros, é tanatus, ou seja, pulsão de morte.

Para finalizar, voltemos à questão da demanda. De que lugar tem origem a demanda? E em 
que esses conceitos psicanalíticos, sobretudo o de demanda, podem auxiliar o juiz ao decidir sobre as 
querelas judiciais que lhe são trazidas e ante as quais ele não pode recuar?

É mister que o juiz esteja advertido de que demandar é, antes de tudo, corolário da frustração, 
do fracasso e da claudicância, atributos inerentes ao sujeito do desejo inconsciente. Se é do lugar da 
falha no Outro que brota o desejo e que se constitui o sujeito do inconsciente, é este que se oculta 
por trás de toda demanda. O que ele obtém como resposta à sua demanda é sempre da ordem do ‘não 
é isso’ a reafirmar a sua falta-a-ser. Logo, o objeto pretendido pelo sujeito de direito, mesmo que 
reconhecido judicialmente, nunca há de corresponder ao postulado do sujeito do desejo. Eis o conflito 
que se estabelece entre o sujeito do direito e o sujeito do desejo.

Daí se pode concluir que não todo gozo é passível de distribuição pelo direito, e que há um 
que está para além dessa possibilidade. E o juiz, como o Outro materno, está aquém das necessidades 
que pode suprir. Ante o muro da castração, cabe a lembrança de que os princípios da inafastabilidade 
do controle constitucional e da indeclinabilidade podem ser passíveis de mitigação pelo princípio da 
utilidade. Esta é a lição de Portanova (2001, p. 83), quando faz notar que “a função jurisdicional não 
é exercida por simples diletantismo, ou mero deleite intelectual, pois não é informada pelo princípio 
do prazer, mas pelo princípio da utilidade.”

A pergunta sobre o que distribui o juiz ao proferir uma sentença num caso concreto deve ir mais 
longe. A que deve o magistrado se ater em seu ofício judicante, não apenas ao proferir seu veredicto, 
mas no próprio manuseio com as questões que lhe são trazidas e com a lida direta com as partes nelas 
envolvidas e mesmo com os advogados que as representam?

O juiz, como o analista, tem o dever ético de não responder à demanda amorosa, porque do 
lugar que responde, ou seja, do lugar do Outro, também ele não é detentor do falo, estando, portanto, 
privado de dar amor. Deve também se negar a ocupar o lugar para o qual é muitas vezes convocado, 
ou seja, aquele do juiz babá, posição a ser rechaçada também pelo analista, de modo a fazer com que 
as partes litigantes tenham alguma implicação com o que move e está por trás da sua demanda judicial 
e com os efeitos muitas vezes devastadores que esta pode ocasionar. É o que se vê, por exemplo, em 
algumas ações de divórcios litigiosos levadas às últimas consequências, com graves danos às partes 
e aos filhos.

Por isso, no exercício da judicatura o magistrado deve limitar-se ao gozo reservado ao campo do 
direito. Distribuir o que é da ordem do gozo útil – fálico – deve ser o norte a guiar suas decisões. Por 
outro lado, deve evitar fomentar o outro gozo, gozo do Outro, que se oferece por si mesmo, impõe-se 
como dever e na qualidade de imperativo não poupa a substância, daí se podendo esperar dos mais 
advertidos que, evitando encarnar o Outro, possibilitem às partes litigantes alguma economia nesse 
gozar para além das fronteiras do gozo fálico.

Para responder, concluindo, à última questão, concernente à verdade possível de se alcançar 
pela via da sentença, vale lembrar que na falta de um significante no campo do Outro, o significante do 
falo, a verdade nunca pode ser toda dita e, por isso, é sempre um meio dizer. Por mais que se pretenda, 
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a sentença não é exceção a essa regra. Logo, a verdade expressada numa sentença é sempre uma meia 
verdade, uma verdade não toda.
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