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EDITORIAL
O oitavo número da Revista Diálogo Jurídico inaugura uma nova 

estrutura que divide o periódico em três partes: Artigos, Estudos e Programa 
de Pesquisa Jurídica – PPJ. A primeira parte trata de artigos publicados nos 
moldes tradicionalmente propostos. Na segunda parte do periódico, estão 
alguns estudos desenvolvidos por professores e acadêmicos, que se referem a 
trabalhos mais extensos que os artigos inseridos no primeiro bloco. Finalmente, 
a terceira parte trata-se dos relatórios de pesquisa oriundos do Programa de 
Pesquisa Institucional da Faculdade Farias Brito.

No primeiro artigo deste número, intitulado “Aquecimento global, Protocolo 
de Quioto e mecanismos de flexibilização”, a mestranda Germana Parente 
Neiva Belchior lança-se ao desafio de analisar as implicações internacionais 
do Protocolo de Quioto e seus mecanismos de flexibilização.

Em seguida, o artigo de autoria dos professores Hugo de Brito Machado 
Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado, cujo título é “Ainda a 
suspensão da execução fiscal pela oposição dos embargos”, elucida acerca 
da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil ao 
processo de execução fiscal com o advento da Lei 11.382/2006.

No artigo “A arguição de descumprimento de preceito fundamental nos 
termos das decisões do STF”, a autora Ismônia Brito Andrade realiza uma 
análise da ADPF à luz da Lei 9.882/99, a partir dos entendimentos doutrinários 
e jurisprudenciais mais relevantes.

A mestranda Jacqueline Maria Cavalcante da Silva, através do artigo 
“Ascensão funcional por direito adquirido em julgado do Supremo Tribunal 
Federal”, faz uma crítica à atuação do STF como guardião da Constituição a 
partir da análise de um caso concreto envolvendo direito adquirido e progressão 
funcional vertical.

Em “O princípio da proporcionalidade na relativização da coisa julgada”, 
a mestranda Nathalie de Paula Carvalho trata da relativização da coisa 
julgada inconstitucional através da ponderação realizada pelo princípio da 
proporcionalidade.

O professor Tiago Araújo Filqueiras realiza, em “O processo civil e a 
iniciativa do juiz na produção de provas”, uma análise acerca da postura ativa 
do magistrado no que concerne à produção de provas no processo civil.

A autora Andrêssa Pontes Passos examina, no artigo intitulado 
“Aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L do 
CPC à luz da teoria do controle de constitucionalidade das leis”, os referidos 
dispositivos legais através do sistema de controle de constitucionalidade das 
leis.

A professora Auricélia do Nascimento Melo, no artigo “As ações 
constitucionais (ação popular e ação civil pública) e a sua aplicação prática 
como forma de defesa do meio ambiente, no exercício da cidadania”, trata 
destes importantes mecanismos protegidos pela Constituição Federal como 
meios de defesa do meio ambiente.



No artigo “Reflexões sobre o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho 
após a emenda constitucional 45 de 2004”, o professor Eduardo Pragmácio 
Filho analisa três aspectos fundamentais da mudança ocorrida com a EC/45: 
ajuizamento de comum acordo, impossibilidade de criação de normas 
e condições de trabalho para a categoria e nova natureza de arbitragem 
judicial.

O mestrando Mário Ferreira de Pragmácio Telles desenvolve tema acerca do 
tombamento federal do estádio Maracanã no artigo “O dia em que mutilaram 
o Mário Filho e mataram um tal de Geraldino: um estudo sobre o tombamento 
do estádio Maracanã”, refletindo acerca das práticas oficiais de preservação 
do patrimônio cultural brasileiro.

Em “O duplo grau de jurisdição como garantia fundamental do ordenamento 
jurídico brasileiro”, o mestrando Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão analisa 
doutrina e jurisprudência que tratam da temática.

O professor Fernando Antônio Negreiros Lima desenvolve estudo sobre 
“O direito ao agravo de instrumento”, analisando o novo regime do agravo 
no processo civil brasileiro.

No artigo “A aplicação do princípio da insignificância na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça”, o professor 
Hélio das Chagas Leitão Neto analisa o referido princípio através de diversas 
decisões judiciais prolatadas pelos referidos tribunais, traçando diretrizes para 
sua aplicação. 

O acadêmico Rafael Coelho Bastos, autor de “Lei Maria da Penha – 
implicações políticas, jurídicas e sociais”, demonstra a constitucionalidade do 
referido instrumento de luta pela defesa dos direitos das mulheres.

No que se refere ao Programa de Pesquisa Jurídica – PPJ, temos os 
seguintes trabalhos publicados neste número: “Guarda compartilhada: uma 
solução ideal”, em co-autoria do acadêmico Evandro Castro e Silva e da 
professora orientadora Djane Alcântara Barbosa Leite; “A violência sexual 
praticada contra crianças e adolescentes – recortes nacionais, estaduais e 
municipais”, de autoria da acadêmica Lívia Maria Xerez de Azevedo; “Os 
princípios da bioética e o uso de células-tronco embrionárias”, de autoria da 
acadêmica Luciana Melo Bruno Maia e da professora orientadora Cecília 
Érika D’Almeida Lôbo; “A concubina no ordenamento jurídico brasileiro: as 
recentes decisões dos tribunais superiores – Supremo Tribunal Federal (STF) 
e Superior Tribunal de Justiça (STJ) – quanto à (im)possibilidade de rateio de 
prestação de cunho previdenciário – a pensão por morte – da viúva (cônjuge 
virago) com a concubina” de autoria da acadêmica Priscila Gonçalves Brito 
e da professora orientadora Djane Alcântara Barbosa Leite; e, por fim, “A 
bioética como mediadora dos conflitos morais”, de autoria da acadêmica 
Rejane Alves Holanda.

Conselho Editorial.
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AQuECImENTO GLOBAL, PROCOTOLO DE QuIOTO E 
mECANISmOS DE FLEXIBILIZAÇÃO

GERMANA PARENTE NEIVA BELCHIOR1

Resumo: O aquecimento global levou o mundo a se mobilizar no combate 
à emissão de gases de efeito estufa (GEE), a fim de conservá-lo de 
forma que todos possam utilizá-lo de maneira sustentável e harmoniosa. 
Neste sentido, foi firmada a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, com o objetivo de traçar metas às nações 
para que diminuam as emissões de GEE na atmosfera, dela advindo, 
posteriormente, o Protocolo de Quioto. O presente artigo, portanto, 
propõe-se a analisar a questão ambiental internacional, tendo como foco o 
aquecimento global, o Protocolo de Quioto e seus meios de flexibilização 
para a redução de emissões.

Abstract: Global warming forced the world to act in order to fight 
greenhouse gas emissions, aimed at preserving Earth and to use its 
resources harmoniously and in a sustainable way. In this sense, the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
was made, aimed at establishing goals to nations in order to reduce 
greenhouse gas emissions and generating, afterwards, Kyoto Protocol. 
This paper, therefore, intends to examine the international environmental 
issue, focusing global warming, Kyoto Protocol and the mechanisms 
intended to reduce emissions.

Sumário: 1 Introdução – 2 Aquecimento global e instrumentos internacionais;   
2.1 Contexto histórico; 2.2 A Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima – 3 O Protocolo de Quioto – 4 Mecanismos de 
flexibilização; 4.1 Comércio de Emissões; 4.2 Implementação Conjunta; 
4.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – 5 Conclusão.

1 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Especialista 
em Direito e Processo Trabalhista pela Faculdade Christus – Fortaleza, Advogada, Membro do 
Instituto Consciência, Professora de Hermenêutica Jurídica e Aplicação do Direito da Faculdade 
Christus – Fortaleza. 
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2 KÜSTER, Angela. Democracia e sustentabilidade: experiências no Ceará, Nordeste do Brasil. 
Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2003, p. 13.

3 TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 30-31.

4 SHAW, Malcolm N. International law. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p.771. 

GERMANA PARENTE NEIVA BELCHIOR

Palavras-chave: Aquecimento global.  Protocolo de Quioto. Mecanismos 
de flexibilização.

1 Introdução

O homem, no decorrer de sua evolução histórico-econômica, 
priorizou a visão antropocêntrica e, por conseguinte, reservou-se o direito 
de dispor de todos os bens naturais. A natureza sempre foi entendida 
como um sistema dissociado da sociedade, ao  qual se podia recorrer 
ilimitadamente. Nunca se imaginou que um dia a água e o verde poderiam 
se tornar escassos.2

No entanto, a intervenção estatal baseada na regulação sancionatória 
clássica não vem sendo suficiente como mecanismo de proteção ao meio 
ambiente. É importante, em conjunto com o sistema normativo vigente, 
a existência de instrumentos econômicos de política ambiental que 
possam acarretar, de uma forma efetiva, mudanças no comportamento 
dos agentes econômicos poluidores por meio de incentivos financeiros 
e de mercado.

Insta deixar claro, conforme destaca Orci Teixeira3, que o dano 
ambiental produzido num território pode ultrapassar suas fronteiras, 
gerando, assim, poluição em outros Estados ou em espaços internacionais. 
Isto se deve pelo fato de a atmosfera ser uma unidade global, não 
reconhecendo as barreiras criadas pelo homem. Diante disso, é que 
Malcolm Shaw4 sustenta ser inconteste a cooperação entre os Estados 
soberanos para que se possa combater a poluição transfronteiriça.  

As emissões de gases poluentes, conhecidos como gases de efeito 
estufa (GEE), criam uma espécie de película entre a atmosfera terrestre e 
o espaço, o que impossibilita o reflexo da irradiação, provocando, assim, 
o aquecimento global. 

Em todo o mundo se tomou consciência de que as ações antrópicas 
demonstram risco inconteste para a continuidade de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, o que levou os Estados-nação a buscarem 
alternativas para reduzir a emissão de GEE como uma das ações para 
manutenção do meio ambiente. 
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5 Esses gases estão listados no Anexo A do Protocolo de Quioto. São eles: Dióxido de carbono 
(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos 
(PFCs) e  Hexafluoreto de enxofre (SF6).

6 BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. O princípio do poluidor-pagador no Protocolo de 
Quioto. Revista de Direito Ambiental. a. 11, n. 44, p. 112-132, out./nov., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 113.

7 Cançado Trindade destaca que a humanização das questões ambientais resulta num “processo de 
internacionalização” da proteção, tanto do direito ao ambiente quanto da proteção aos direitos 
humanos. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo 
dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 38-39.

8 CALSING, Renata de Assis. O protocolo de quioto e o direito ao desenvolvimento sustentável. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2005, p. 35-36. 

O tema, portanto, revela-se fundamental por tratar da necessidade 
imperativa de conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação 
da biosfera, ante a atual sociedade tecnológica na era de uma economia 
globalizada. 

2 Aquecimento Global e Instrumentos Internacionais

2.1 Contexto histórico

O problema ambiental que mais tem causado polêmica nos últimos 
tempos é o aquecimento global. O fenômeno ocorre quando gases de 
efeito estufa (GEE)5 se acumulam na atmosfera terrestre e impedem que 
raios solares sejam refletidos de volta para o espaço. 

É mister destacar que a queima de combustíveis fósseis lança ainda 
mais esses gases na atmosfera, contribuindo para aumentar a temperatura, 
o que pode gerar desequilíbrios climáticos e causar, dentre outros, 
inundações, secas, furacões, extinção de espécies animais e vegetais, além 
de desencadear enormes prejuízos socioeconômicos para as sociedades 
de todo o planeta. 6 

Ante a existência de um interesse comum da humanidade com relação 
às questões ambientais globais7, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
convocou, em 1972, uma conferência mundial acerca do ambiente 
humano: a Conferência de Estocolmo. A Declaração de Estocolmo, 
produzida em julho de 1972, estabeleceu que o homem tem direito 
fundamental à vida saudável, num ambiente de qualidade, ou seja, um 
direito à vida digna, como bem-estar. Ademais, na oportunidade, foi 
criado o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), 
estabelecendo, assim, os princípios que objetivam a proteção do meio 
ambiente.8 
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9 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado: 2004, p. 44.

10 TEIXEIRA, op. cit., p. 32.
11 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: Emergências, 

obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 37.
12 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Cúpula da Terra 

(Earth Summit) - ECO 92 contou com a representação oficial de 178 países e a participação 
maciça da sociedade civil organizada em todo o mundo com o objetivo de discutir formas de 
conter a degradação mundial do meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. 
Segundo Orci Teixeira, “a ECO 92 foi o ponto culminante do ambientalismo internacional com 
efeitos que não se esgotaram”. TEIXEIRA, op. cit, p. 32.

13 A Convenção-Quadro passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto 
Legislativo nº. 1, de 03 de fevereiro de 1994, advindo a posterior promulgação pelo Decreto 
nº. 2.652, de 01 de julho de 1988. 

Manifesta-se Fernanda Medeiros no sentido de que, a partir da 
Convenção de 1972, “as nações passaram a compreender que nenhum 
esforço, isoladamente, seria capaz de solucionar os problemas ambientais 
do Planeta”.9 O novo paradigma levou a humanidade a não mais 
considerar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como uma 
questão local, mas sim de âmbito global ou planetário.10 

A partir de Estocolmo, portanto, é intensificada a atividade 
diplomática dos Estados, tendo em vista a pressão da opinião pública 
interna, cada vez mais consciente dos desequilíbrios ambientais, em 
âmbito local, dos respectivos Estados e,  consequentemente, da esfera 
internacional, devido às relações necessárias entre o meio ambiente local, 
nacional e global.11

2.2 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(CQNUMC) foi o primeiro tratado a versar sobre as transformações 
climáticas, tendo sido concebida no encontro internacional ocorrido no 
Rio de Janeiro, em 1992, intitulado de ECO-92.12 

Referida Convenção13 estabelece metas e ações para reduzir o 
lançamento não só de dióxido de carbono na atmosfera, mas de todos os 
gases de efeito estufa (greenhouse gases), responsáveis pela elevação da 
temperatura do clima terrestre, ou seja, o efeito estufa. 

A CQNUMC estabeleceu, ainda, distinção entre países industrializados 
(enumerados no seu Anexo I) e países em desenvolvimento (não-Anexo I), 
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14 BARBOSA, op. cit., p. 116.
15 É importante destacar, para evitar confusão nas nomenclaturas, que o Protocolo de Quioto 

trata dos países desenvolvidos no Anexo B, enquanto que a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas enumera os países industrializados no Anexo I. Dessa 
forma, quando estivermos tratando do Anexo I, significa que estamos tendo como parâmetro a 
Convenção-Quadro, ao passo que o Anexo B remonta ao Protocolo de Quioto. Ambos devem 
ser interpretados em conjunto.

reconhecendo que os primeiros são os principais responsáveis pela 
presença de GEE na atmosfera. Ademais, esclarece que os países 
industrializados se beneficiaram economicamente da referida emissão e 
que possuem capacidade financeira de reduzi-las. 14

Reconhecendo a natureza global da mudança climática, a Convenção 
afirma que é imperativa a cooperação internacional entre os Estados, mas 
de forma diferenciada.  Diante disso, as principais responsabilidades foram 
imputadas aos países industrializados, reconhecidos expressamente, em 
seu artigo 1º, como poluidores.

Em relação aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 
declarou-se como legítimo o seu direito de busca ao desenvolvimento 
econômico e social. No entanto, não se poderia impor redução de 
emissões a estas Nações, sob pena de prejudicar a competitividade de 
seus produtos, além de aumentar os problemas socioeconômicos. Diante 
disso, os países em desenvolvimento foram estimulados a aplicar novas 
tecnologias na busca de um desenvolvimento sustentável. 

Para a implementação da Convenção, foi criado o órgão de 
Conferência das Partes (CoP), objetivando, segundo o artigo 7º, 
revisar e discutir, periodicamente, as metas a serem alcançadas, com a 
possibilidade de adoção de compromissos adicionais.

Ocorre que a Convenção-Quadro contém tão-somente obrigações 
gerais, servindo basicamente como um instrumento para futuras 
discussões acerca do tema. 

Resta-nos, portanto, analisar as questões específicas previstas no 
Protocolo de Quioto, que tem como objetivo criar formas economicamente 
vantajosas para a implementação das diretrizes previstas na Convenção-
Quadro.15
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3 O Protocolo de Quioto 

Em 11 de dezembro de 1997, na terceira reunião da Conferência 
entre as Partes (CoP3)16, realizada em Quioto, no Japão, foi assinado o 
Protocolo de Quioto17. Referido instrumento prevê o compromisso das 
Partes de implementar e lutar pela higidez de um conjunto de medidas, 
objetivando assegurar o desenvolvimento limpo do planeta, através de 
condutas que, conforme o artigo 3º, implicassem na redução da emissão 
dos GEE, em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de 
compromisso de 2008 a 2012.

É importante destacar que, para o Protocolo entrar em vigor, 55 
(cinquenta e cinco) países deveriam ratificá-lo, e, além disso, a soma 
dos níveis de emissões desses países deveria atingir, pelo menos, 55% 
(cinquenta e cinco por cento) dos níveis de emissões verificados em 
1990.18

No entanto, apenas em 16 de fevereiro de 2005, o Protocolo entrou em 
vigor, 90 dias após sua assinatura pela Rússia, quando então foi possível 
cumprir os requisitos para tal, nos termos do artigo 25, tornando-se, assim, 
de observância obrigatória pelos países signatários que o ratificaram. 19

Apesar do interesse das Partes em direcionar ações para efetivar 
o desenvolvimento sustentável, explica Ivan Lira que “a realidade 
empresarial da época reclamava uma moderação na adoção de medidas, 
sob pena de consequências adversas aos setores produtivos, com 
inclinações também indesejáveis para as áreas sociais, notadamente do 
emprego e da renda.”20

Diante disso, para facilitar o cumprimento das metas impostas aos 
países desenvolvidos, o acordo previu três mecanismos de flexibilização, 

16 Os debates foram iniciados na Alemanha pelo Grupo Ad Hoc do Mandato de Berlim, com o 
intuito de definir medidas de consenso sobre esforços a serem envidados para combater as 
alterações climáticas.

17 O Protocolo de Quioto foi integralizado ao sistema brasileiro por meio do Decreto Legislativo 
nº 144, de 20 de junho de 2002.

18 FUJIHARA, Marco Antônio; DUARTE, Leonardo Ciuffo. Iniciativas envolvendo créditos 
ambientais. Revista brazilian business. Rio de Janeiro: Amcham Brasil, nº 210, 2005, p. 28. 

19 Atualmente, são mais de 140 países signatários que ratificaram o Protocolo de Quioto em todo 
o mundo, correspondendo a 61,6% das emissões globais.

20 CARVALHO, Ivan Lira de. Créditos de carbono: breve perfil e conotações jurídicas. Carta 
Forense. a. 5, nº 49, jun./2007, p. 16.

GERMANA PARENTE NEIVA BELCHIOR



DIÁLOGO JURÍDICO

17

21 UNFCCC. Kyoto mechanisms. Disponível em: http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/items/2998.
php. Acesso em 08 ago. 2007.

22 Alguns dos países que se encontram no Anexo B do Protocolo de Quioto: Alemanha, Bélgica, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha, Japão, França, Estados Unidos, Austrália, Nova 
Zelândia, Itália; assim como países de transição para uma economia de mercado, como Croácia, 
Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, dentre outros. Já aqueles que não estão no Anexo B, 
denominados no Protocolo como “Não-Anexo B”, como o caso do Brasil, são considerados 
países em desenvolvimento.

quais sejam, Comércio de Emissões – CE (Emissions Trading – ET), 
Implementação Conjunta – IC (Joint Implementation – JI) e Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean Development Mechanism 
– CDM). Permitiu, assim, que os países pudessem ultrapassar suas 
fronteiras para tomar ações mitigadoras, tendo como propósito a redução 
seus custos de poluição.

Insta salientar que os mecanismos da Implementação Conjunta e 
do Comércio de Emissões previstos pelo Protocolo somente podem ser 
usados em países desenvolvidos. Já o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, por outro lado, poderá ser implementado conjuntamente com os 
países em desenvolvimento.

Assim, todos os três mecanismos criados fazem parte de um sistema 
onde a quantidade de emissões que cada Parte do Anexo I da Convenção-
Quadro precisa reduzir é dividida em unidades, cada uma igual a uma 
tonelada de carbono equivalente. Essas unidades contribuirão no 
cumprimento das metas do Protocolo, uma vez que as Partes as ganharão 
na medida em que implantarem os mecanismos de flexibilização em 
outros países, revertendo, desta forma, a redução de emissões neles 
verificadas em benefício próprio.21

4 mecanismos de Flexibilização 

4.1 Comércio de Emissões

Encontrando-se previsto no artigo 17 do Protocolo de Quioto, o 
Comércio de Emissões, como já dito, só pode ser implementado entre 
os países constantes do Anexo B22. Trata da fixação de limites sobre o 
total de emissões de GEE permitidas dentro de uma determinada área 
geográfica.
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De acordo com esse mecanismo, cada país recebe suas cotas de 
emissão, só estando autorizado a poluir até o limite previsto no Protocolo. 
Caso determinado país polua menos do que lhe foi permitido, ou seja, 
se “sobrar” cotas de emissão, ao país é facultado vender a diferença 
que não foi utilizada a outros países que não conseguiram respeitar o 
teto imposto pelo Protocolo. Isto ocorre pelo fato de o país “devedor do 
carbono”, considerando seu desenvolvimento econômico, concluir que 
seja mais vantajoso comprar referidas cotas do que investir em políticas 
ambientais que reduzam a emissão.

Em um âmbito continental de comércio de carbono, como o da 
União Europeia23, países podem aumentar os seus limites comprando 
créditos de compensação de outros que tenham desempenho superior 
ao estipulado por suas metas de redução de emissões, ou que possuam 
créditos provenientes de projetos de redução de emissões antrópicas, 
assim como remoções antrópicas através de sumidouros de GEE.

Um ponto importante visualizado no artigo 6º, item 3, é a possibilidade 
de empresas privadas terem acesso ao mercado de carbono, desde que 
estejam sob a responsabilidade do país a que pertençam.  Logo, a compra e 
venda de carbono, dentro do Comércio de Emissões, podem ser realizadas 
por instituições financeiras e os valores relacionados serão contabilizados 
na cota de seu país. 24

4.2 Implementação Conjunta

O mecanismo da Implementação Conjunta está amparado no artigo 6 do 
Protocolo, sendo também adstrito aos países industrializados constantes 
no Anexo I da Convenção-Quadro, o que permite o auxílio mútuo na 
implementação de projetos para redução de emissões ou captação de 
gases de efeito estufa da atmosfera.

Através desse sistema, objetiva-se a redução dos custos para que 
sejam mais baixos dos que os que seriam verificados caso fossem 
implementados individualmente por cada Parte.25

23 A União Européia já implementou seus esquemas de comércio de emissões, o chamado European 
Union Emission Trading Scheme – EU ETS. 

24 BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. op. cit., p. 119.
25 UNFCCC. Kyoto mechanisms. Disponível em: http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/items/2998.

php. Acesso em 08 ago. 2007. 
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26 BARBOSA, op. cit., p. 120.
27 Ibidem, p. 120.

Ao se verificar a efetiva redução de emissões ou sequestro de GEE, 
serão geradas as chamadas Unidades de Redução de Emissões (URE), 
cada uma igual a uma tonelada de carbono equivalente. Neste sentido, as 
partes investidoras poderão usar o crédito em benefício próprio, a fim de 
aumentar sua cota de emissões, bem como vendê-las a outras Partes. 

Como se percebe, não haverá modificação nas cotas, mas tão-somente 
uma cessão de unidades de redução de emissão. De acordo com Rangel 
Barbosa, a ideia foi de maximização de investimentos, já que “um país 
investiria em outro, na medida em que o montante investido gerasse um 
benefício climático maior do que se aplicado no seu mercado interno”. 26

É importante deixar claro que a diferença entre este mecanismo com o 
Comércio de Emissões reside no fato de que na Implementação Conjunta 
não há um comércio geral de emissão, dando-se este por meio de créditos. 
Desta forma, a cota de cada país está dividida em um determinado número 
de créditos que podem ser negociados, variando segundo o nível de 
poluição do negócio envolvido no projeto. Já no Comércio de Emissões, 
ao revés, é negociada grande quantidade de poluição in loco, tornando, 
assim, a Implementação Conjunta um mecanismo com maior liquidez, por 
envolver uma menor quantidade de dinheiro e de poluição. 27

Trata-se, portanto, de uma alternativa flexibilizadora onde os referidos 
membros realizam projetos conjuntos com o propósito de atingir suas 
metas de redução de emissões, que se converterá em cotas de poluição 
para o país que custeou o projeto, deduzindo-se, assim, das cotas do país 
financiado.

4.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Não obstante as demais alternativas previstas pelo Protocolo, o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL é, sem dúvidas, o 
que vem atraindo as atenções, “não apenas por seu viés financeiro, 
mas, precipuamente, por possibilitar meios de participação social na 
reorientação do desenvolvimento econômico-ambiental, em especial das 
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nações subdesenvolvidas”. 28

Sob a guarida do artigo 12 do Protocolo de Quioto, o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo é a única alternativa que se dá entre os 
países em desenvolvimento.29 Explica Marco Antônio Fujihara que o 
MDL pretende, juntamente com os demais, “reduzir o custo dos países 
do Anexo I em atender a seus compromissos”30 com o Protocolo, donde 
serão gerados créditos de carbono. 

Neste mecanismo, as Partes do Anexo I da Convenção-Quadro 
implementam projetos de redução ou sequestro de GEE em países 
não-Anexo I, proporcionando uma maior interação entre os países 
desenvolvidos e os em desenvolvimento, na medida em que poderão 
financiar projetos de MDL. Isto se dá, consoante Flávia Frangetto31, por 
meio de transferência ou financiamento de tecnologias que poluam menos 
o ambiente, know how, práticas e processos mais seguros, colaborando, 
assim, para o seu crescimento e desenvolvimento sustentável. 

Insta destacar que referido mecanismo teve sua origem na proposta 
brasileira de criação de um fundo para o desenvolvimento limpo, ainda 
nas negociações do Protocolo de Quioto, durante a COP 3. 

Através de projetos de MDL, implementados em países não-Anexo I, 
quando verificada sua real efetividade na redução de emissões ou sequestro 
de GEE, são gerados créditos para que os países constantes do Anexo I 
da Convenção-Quadro possam reduzir suas metas.32 Esses créditos são 
certificados, gerando as Reduções Certificadas de Emissões – RCE, que 
poderão ser negociados no mercado financeiro. Cada RCE representa 
uma tonelada de carbono equivalente.

28 SOUSA, Clóvis S. de; MILLER, Daniel Schiavoni. O protocolo de quioto e o mecanismo de 
desenvolvimento limpo (MDL): as Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), sua natureza 
jurídica e a regulação do mercado de valores mobiliários, no contexto estatal pós moderno. 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 2003, p. 7. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/
port/Public/publ/CVM-ambiental-Daniel-Clovis.doc. Acesso em: 31 mar. 2005.

29 CALSING, op. cit., p. 99.
30 FUJIHARA, op. cit., p. 28. 
31 FRANGETTO, Flávia Witkowski; GAZINI, Flávio Rufino. Viabilização jurídica do mecanismo 

de desenvolvimento limpo (MDL) no brasil: o protocolo de kyoto e a cooperação internacional. 
São Paulo: Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2002, p. 59.

32 Idem, p. 59.
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33 FUJIHARA, op. cit., p. 29. 
34 CALSING, op. cit., p. 101.

O MDL, para que possa gerar o crédito, deve obedecer às 
determinações do Conselho Executivo criado na COP 7, e deverá ser 
aprovado pelas Autoridades Nacionais Designadas (AND), que, no 
caso do Brasil, é a Comissão Interministerial para Mudança Global do 
Clima. 33

Para a aprovação de um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, foi criado um sistema que envolve diversas etapas, a fim de 
verificar a presença de todos os requisitos exigidos pelo Protocolo de 
Quioto, visando à redução e emissões ou sequestro de GEE. 34

Emitidas as RCEs, estas poderão ser negociadas no mercado a fim 
de auxiliar os países do Anexo I a alcançar os objetivos traçados pelo 
Protocolo de Quioto de uma forma mais barata e eficaz, contribuindo 
também para o crescimento dos países em desenvolvimento.

Desta forma, ao prever um modelo de compensação, o MDL 
contempla, de uma forma simultânea, os interesses de países poluidores 
e daqueles em desenvolvimento.

5 Conclusão

O direito ambiental trata de um direito de defesa do planeta, pois na 
medida em que determina a proteção e a preservação dos bens ambientais, 
busca a harmonia no ecossistema, com a consequente geração de impactos 
positivos no meio ambiente. 

A partir do Protocolo de Quioto, foi demonstrado de forma mais 
ampla que os instrumentos de mercado podem ser utilizados para a 
redução dos gases de efeito estufa, a partir da criação de valor transacional 
para as reduções.

Os países em desenvolvimento, por meio do MDL, que não estão 
obrigados pelo Protocolo, acabam por reduzir as suas emissões de 
GEE e cumprir, de forma indireta, através da venda de CREs, com os 
compromissos que deveriam ser dos países desenvolvidos.
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No entanto, insta-nos destacar nossa preocupação com a mera 
mercantilização das CREs, relegando a proteção ambiental a um segundo 
plano, o que desvirtuaria a principal finalidade proposta pelo Protocolo, 
que é a manutenção de um meio ambiente sadio em sintonia com o 
desenvolvimento sustentável.   

Os humanos são os únicos viventes na Terra dotados de razão. Em 
face disso, somente ele pode escolher entre o bem e o mal. Os irracionais, 
programados instintivamente pela natureza, não têm a consciência de que 
correm riscos que podem levar ao fim de sua própria existência, fazendo 
aumentar a responsabilidade do gênero humano na busca de evitar o 
descontrole total. Somente a consciência coletiva poderá minorar as 
consequências para as gerações vindouras. 
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AINDA A SuSPENSÃO DA EXECuÇÃO FISCAL PELA 
OPOSIÇÃO DOS EmBARGOS

HuGO DE BRITO MACHADO SEGuNDO1

RAquEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO2

Resumo: Este trabalho examina a possibilidade de serem aplicadas, 
ou não, as disposições do Código de Processo Civil, relacionadas ao 
processo de execução, modificadas pela Lei 11.382/2006, ao processo 
de execução fiscal. Considerando que a execução fiscal é regida por 
lei específica (Lei 6.830/80), aplicando-se-lhe o CPC apenas de forma 
subsidiária, e tendo em vista a forma peculiar como o crédito tributário 
é constituído, e como o indébito tributário é restituído, avaliam-se quais 
disposições do CPC são compatíveis com a execução fiscal, e quais não 
o são, fazendo-se uma análise crítica das decisões judiciais que cuidam 
do assunto e que, independentemente da conclusão a que chegam, não 
contam com a devida fundamentação.

Abstract: This paper examines the possibility of being applied, or not, 
the norms of the Civil Process Code, especially after the modifications 
implemented by the Law 11382/2006, to the tax foreclosure process. 
Whereas the tax foreclosure process is ruled by a specific norm (Law 
6.830/80), the civil process is subsidiary applied, and both the constitution 
and the refund of the tax credit are peculiar and distinct from all other 
credits, the paper evaluates which norms are consistent to the tax 
foreclosure, and which are not, making a critical analysis of judicial 
decisions that solve conflicts related to this subject but do not count 
with proper reasons.

Sumário: 1 Introdução – 2 Por que o art. 739-A do CPC seria aplicável 
às execuções fiscais? – 3 É a Lei 6.830/80 realmente omissa?; 3.1 Exame 
de três dispositivos da LEF; 3.2 O art. 206 do CTN; 3.4 Decisões judiciais 

1 Advogado, Mestre em Direito pela UFC, Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade 
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2 Advogada, Mestra em Direito pela UFC, Membro do ICET – Instituto Cearense de Estudos 
Tributários, Professora da Faculdade Sete de Setembro e da Faculdade Farias Brito.
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3 “Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
 § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente 
possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já 
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

 § 2o A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada 
ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a 
motivaram.

 § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto 
da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante.

 § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não 
suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o respectivo fundamento disser 
respeito exclusivamente ao embargante.

 § 5o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de 
rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

 § 6o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de avaliação 
dos bens.”

e carência de fundamentação – 4 A Lei 6.830/80 poderia ser omissa?; 
4.1 Preliminarmente; 4.2 Uma visão geral das reformas processuais; 
4.3 Execução fiscal e formação peculiar do título executivo; 4.4 Execução 
fiscal e peculiaridade na devolução de eventual excesso por parte de quem 
se diz credor; 4.5 Fatos, valores e normas. Situações diversas, normas 
diversas – 5 Conclusões.

Palavras-chave: Execução fiscal. Código de processo civil. Efeito 
suspensivo. Embargos. Devido processo legal.

1 Introdução

Passado já algum tempo desde a publicação da Lei 11.382/2006 – que, 
entre outras coisas, revogou o § 1.º do art. 739 do CPC, e a esse Código 
acrescentou um art. 739-A3 –, a jurisprudência continua, em sua maioria, 
decidindo pela plena aplicabilidade dessas disposições às execuções 
fiscais. Por outras palavras, continuam muitos julgadores a afirmar que 
os embargos à execução fiscal, conquanto sigam dependendo da garantia 
do juízo para serem interpostos, não mais possuem efeito suspensivo 
ex lege. A suspensão da execução dependeria de pedido do executado/
embargante, que poderia ser deferido ou não pelo juiz, em cada caso.
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4 Cf., v.g., Igor Mauler Santiago e Frederico Menezes Breyner, “Eficácia suspensiva dos Embargos 
à execução fiscal em face do art. 739-A do Código de Processo Civil”, em Revista dialética de 
direito tributário n.º 145, p. 54 e ss.

5 Cf., v.g., decisões monocráticas de Desembargadores do TRF da 1.ª Região (RDDT 148:166), 
do TRF da 3.ª Região (RDDT 148:180), do TRF da 4.ª Região (RDDT 145:193), e do TRF da 5.ª 
Região (RDDT 145:196).

6 Cf. Arthur Kaufmann. Filosofia do direito. Tradução de Antonio Ulisses Cortês. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2004, p. 500.

Alguns estudos foram publicados4,  nesse mesmo período, a alertar 
para o fato de que a aplicação do CPC às execuções fiscais, nesse 
particular, não é possível, por conta da natureza peculiar desta, e, também, 
de disposições expressas da Lei de Execuções Fiscais (LEF). A aplicação 
do CPC não seria possível de forma “subsidiária”, eis que incompatível 
com normas específicas na LEF, normas estas que tampouco foram 
revogadas pela Lei 11.382/2006.

Mesmo assim, autores e julgadores que adotam pensamento contrário 
continuam a afirmar a aplicabilidade do art. 739-A do CPC ao processo 
de execução fiscal5. 

Não há, evidentemente, nada de errado na existência de correntes 
divergentes. E muito menos no fato de a jurisprudência adotar uma 
delas, e não outra. Trata-se de algo saudável, próprio de ambiente livre e 
pluralista, democrático e tolerante, o mais propício possível ao surgimento 
da verdade6.  O problema, que nos parece grave, está no fato de tais 
decisões, e autores, não dedicarem uma linha sequer aos argumentos 
da corrente antagônica. Ignoram suas razões, sem declinar os motivos, 
conduta evidentemente incompatível com o mencionado ambiente aberto, 
plural e tolerante, propício ao surgimento da verdade.

Realmente, os que pugnam pela aplicação do art. 739-A do CPC às 
execuções fiscais não explicam por que o modo de formação da CDA, 
e de devolução do indébito pela Fazenda – diverso do verificado entre 
os credores em geral – não impõe tratamento diverso às lides fiscais. 
Tampouco declinam as razões pelas quais não vêem nos arts. 19, 24 e 32 
da LEF a determinação de que os embargos tenham efeito suspensivo da 
execução fiscal. Esse, aliás, é o aspecto mais inexplicável da discussão, se 
for possível falar de uma, pois a afirmação de que os embargos à execução 
fiscal não têm mais efeito suspensivo ex lege calca-se precisamente em 
uma suposta omissão da LEF, que não teria “nenhum” dispositivo a 
determinar a atribuição de tais efeitos.



DIÁLOGO JURÍDICO

28

7 “Art. 1º – A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, 
pelo Código de Processo Civil”.

8 É o que ocorre com Anderson Furlan, para quem “a Lei de Execuções Fiscais não dispôs 
expressamente sobre o efeito a ser atribuído aos embargos. A subsidiariedade do Código 
de Processo Civil impunha, neste caso, a aplicação do art. 739, parágrafo 1.º. Revogado o 
mencionado dispositivo na sua integralidade, a disciplina jurídica do instituto é fornecida pelo 
art. 739-A do Codex, incluído pela reforma.” (“A nova execução fiscal”. In: RDDT 152/32).

Não que esse ou aquele argumento tenha de ser acolhido. Nada disso. 
Que sejam rejeitados todos, se for o caso, mas que se explique por quê, 
de forma clara e racional. É para isso, para dar continuidade ao debate, 
que se escreve este texto.

2 Por que o art. 739-A do CPC seria aplicável às execuções fiscais?

Como destacado, a aplicação do art. 739-A do CPC às execuções 
fiscais funda-se, basicamente, no art. 1.º da Lei 6.830/80,7 e na afirmação 
de que nela não haveria qualquer disposição a tratar dos efeitos a serem 
atribuídos aos embargos. Diz-se que o efeito suspensivo, na execução 
fiscal, decorria já da aplicação subsidiária do § 1.º do art. 739 do CPC, 
pelo que a alteração no diploma processual civil seria de repercussão 
inequívoca no processo tributário.8

É o caso, então, para avaliar se essa tese procede, e se a aplicação 
subsidiária é mesmo possível, de se aferir, primeiro, se a Lei 6.830/80 é 
mesmo omissa. É do que se cuida a seguir.

3 É a Lei 6.830/80 realmente omissa?

3.1 Exame de três dispositivos da LEF

A Lei 6.830/80 não é omissa em relação aos efeitos a serem atribuídos 
aos embargos. Essa, pelo menos, é a conclusão a que conduzem os seus 
artigos 17, 18, 19, 24, e 32.

Talvez o art. 739, § 1.º, do CPC, fosse referido, pelos que cuidavam 
da execução fiscal e dos efeitos a serem atribuídos aos embargos, em face 
de sua redação mais direta e explícita. Mas isso não significa que a Lei 
específica, disciplinadora das execuções fiscais, nada diga a respeito.

Confiram-se, primeiro, os artigos 17, 18 e 19 da LEF, que 
dispõem:
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“Art. 17 – Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar 
a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, 
designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo Único – Não se realizará audiência, se os embargos 
versarem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz 
proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 18 – Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda 
Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução.

Art. 19 – Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados 
os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será 
este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos 
próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

I – remir o bem, se a garantia for real; ou

II – pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais 
encargos, indicados na Certidão de Dívida Ativa pelos quais se 
obrigou se a garantia for fidejussória.”

Desses três artigos, transparece, de forma bastante clara que os 
embargos interrompem toda a discussão em torno da garantia da dívida e 
de sua satisfação. Afinal, são condutas alternativas a serem adotadas pelo 
juiz: se recebidos os embargos, intima-se a Fazenda para os impugnar; se 
rejeitados, ou não apresentados, a Fazenda manifesta-se sobre a garantia, 
e o terceiro que a tenha prestado é intimado a pagar o débito.

Aliás, o terceiro artigo transcrito, o 19, não deixa margem para 
dúvida. Garantida a execução por bens de terceiro, ou por fiança (v.g., 
por fiança bancária), o terceiro somente pode ser convocado a adimplir 
o débito que garantiu caso não seja embargada a execução ou sejam 
rejeitados os embargos.

E nem se diga, no caso, que tal disposição diz respeito apenas aos 
casos de garantia prestada por terceiro. Ora, qual seria a justificativa 
de tal benefício, concedido apenas àqueles que garantissem o débito 
com bens de terceiro ou através de fiança? Nenhuma, e exame menos 
apressado da LEF mostra que a suspensividade está presente em todas 
as formas de garantia.
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Realmente, o art. 24, ao cuidar da adjudicação, assevera:
“Art. 24 – A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens 
penhorados:

I – antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for 
embargada ou se rejeitados os embargos;

(...)”

Como se observa, não só no caso de fiança ou penhora de bens de 
terceiros, mas também em face de penhora de bens do próprio executado, 
a adjudicação, e o leilão (que pode acontecer depois dela) dependem de 
não haver sido embargada a execução, ou de terem sido rejeitados os 
embargos.

A pá de cal, contudo, vem no art. 32, que, ao tratar da garantia através 
de depósito, preconiza:

“Art. 32. (...)

(...)

§ 2º – Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, 
monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante 
ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 
competente.”

Só depois do trânsito em julgado de sentença que julgar improcedentes 
os embargos, portanto, a execução poderá ter seguimento, com a conversão 
em renda do valor depositado como forma de garantia da dívida.

Como, então, dizer-se que os embargos não suspendem a execução, 
à míngua de disposição nesse sentido contida na LEF? Não nos parece 
possível. De fato, como conciliar um despacho que, aplicando o art. 
739-A do CPC ao caso, recebe embargos à execução apenas no efeito 
devolutivo, com o disposto no art. 32, § 2.º, da LEF? Caso o contribuinte 
tenha sofrido a “penhora on-line” do dinheiro existente em suas contas 
bancárias, que em seguida é convertida em depósito (LEF, art. 11, § 2.º), 
esses valores serão convertidos em renda desde logo, à revelia do que 
expressamente determina a LEF?
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Não é possível, nesse contexto, argumentar com a “falta de clareza” 
de tais artigos, que não seriam “tão explícitos” quanto o revogado § 1.º 
do art. 739 do CPC. Afinal, há de se pressupor alguma inteligência no 
intérprete, que, tendo-a, não verá qualquer diferença entre as afirmações 
seguintes:

1) os embargos à execução serão recebidos no efeito 
suspensivo;

2) a utilização da garantia da execução para satisfação do credor 
somente deverá ocorrer se rejeitados ou não interpostos os 
embargos.

Com o máximo respeito, os enunciados “1” e “2”, acima, dizem 
a mesma coisa com outras palavras. Insistir em que seriam diferentes 
é algo como dizer diversos os resultados das equações “X = 4 x 8”, 
“X = 8 x 4” e “X = 12 + 20”. Afinal, as três estão a dizer que 
“X = 32”.

3.2 O art. 206 do CTN

Além das disposições da Lei 6.830/80, acima examinadas, há uma 
outra que igualmente indica a natureza suspensiva dos embargos à 
execução fiscal. Trata-se do art. 206 do CTN, que dispõe:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior 
a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, 
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Cuida-se, no caso, da certidão positiva “com efeito de negativa”, assim 
entendida aquela que dá conta da existência de débitos não exigíveis. E, 
ao tratar dos requisitos para a sua expedição, o CTN equipara o débito em 
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora com aqueles 
cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 do CTN. Vale 
dizer, a penhora (que, pela LEF, continua sendo exigida para a oposição 
dos embargos) suspende todos os atos de cobrança – inclusive indireta, 
por meio do indeferimento de certidões que inviabiliza a continuidade 
das atividades do contribuinte.

AINDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS



DIÁLOGO JURÍDICO

32

9 Cf., v.g, Norberto Bobbio. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed., Tradução de Maria Celeste 
Cordeiro dos Santos, Brasília: UnB, 1999, p. 96.

10 Norberto Bobbio. Teoria do ordenamento jurídico, 10. ed., Tradução de Maria Celeste Cordeiro 
dos Santos, Brasília: UnB, 1999, p. 108.

3.3 Decisões judiciais e carência de fundamentação

As razões apontadas nos itens anteriores podem não ser consideradas 
procedentes por você, leitor, por Juízes de Varas de execuções fiscais, por 
Desembargadores e Ministros. É verdade. Mas seria importante, nesse 
caso, que indicassem os motivos dessa improcedência.

Caso o contribuinte seja executado, garanta o juízo com depósito 
em dinheiro, oponha embargos e estes não sejam recebidos no efeito 
suspensivo (por haver sido aplicado o art. 739-A do CPC), o que fazer 
com o disposto no art. 32, § 2.º, da LEF? 

Tratando-se de duas regras evidentemente contraditórias, o 
magistrado – que não pode simplesmente ignorar a disposição da LEF 
(afirmando-a omissa), como tem sido feito – terá, em tese, as seguintes 
alternativas: i) afirmar a inaplicabilidade do art. 739-A do CPC às 
execuções fiscais; ii) afirmar a inconstitucionalidade do art. 32, § 2.º, 
da LEF; iii) afirmar que o art. 32, § 2.º da LEF teria sido revogado pela 
Lei 11.382/2006.

Inconstitucional o art. 32, § 2.º da LEF não é. O normal, em todas 
as demandas em que o montante do crédito tributário em disputa é 
depositado, é aguardar-se o trânsito em julgado para que seja entregue ao 
vencedor. Não há qualquer incompatibilidade entre isso e as disposições 
constitucionais. Pelo contrário, trata-se de forma adequada e às vezes 
necessária de se preservar o princípio da máxima coincidência possível, 
decorrente do direito a uma prestação jurisdicional útil.

Revogado pela Lei 11.382/2006 o dispositivo em questão também 
não foi. Os critérios de solução de antinomias entre regras, nem é 
preciso dizer, são o hierárquico, o cronológico e o da especialidade9, e 
as disposições do CPC, embora de igual hierarquia e mais recentes, são 
gerais, aplicando-se às execuções como um todo, enquanto as da Lei 
6.830/80 são específicas e reportam-se a um tipo específico de processo 
executivo. E, como se sabe, o critério da especialidade prevalece sobre o 
cronológico,10 tanto que o art. 1.º da LEF refere-se à aplicação subsidiária 
do CPC, não sendo possível, evidentemente, que o subsidiário prevaleça 
sobre o primário ou principal, alterando-o.
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11 Há casos em que nem isso se faz, como no AgRg na MC 13.249/SP (STJ), Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, 1.ª T, j. em 9.10.2007, DJ de 25.10.2007, p. 124, e no AGTR 85.861/PE (TRF da 5.ª R), 
Rel. Des. Margarida Cantarelli, RDDT 155/208.

12 AgRg no REsp 1024223/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1.ª T, j. em 8.4.2008, DJ de 8.5.2008, 
p. 1. Queremos acreditar que, embora não seja isso o que consta do acórdão, o que se quis dizer 
foi outra coisa: o art. 739-A do CPC seria aplicável sempre às execuções fiscais (afirmação que, 
não obstante, não é justificada), e o que dependeria do exame de fatos e provas seria a presença, 
ou não, dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo aos embargos.

13 Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado. “A reforma no CPC e 
a suspensão da execução fiscal pela oposição dos embargos”. In: RDDT 151/59.

As decisões que concluem pela aplicabilidade do art. 739-A do 
CPC, não obstante, seguem fundando-se – quando se preocupam em 
explicar essa aplicabilidade11 – apenas na suposta omissão (?!) da Lei 
de Execuções Fiscais.

No âmbito do STJ, chegou-se até mesmo a afirmar que a questão de 
saber se tal artigo aplica-se às execuções fiscais – questão puramente de 
Direito, tanto que versada neste artigo – dependeria da análise de fatos, 
não podendo assim ser apreciada em sede de REsp:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A 
DO CPC. SÚMULA Nº 07/STJ.

I – Há precedente nesta Corte segundo o qual é possível a 
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, 
se necessário (AgRg na MC 13.249/SP, Rel. Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ de 25.10.2007).

II – No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que incidia 
o art. 739-A do CPC à hipótese examinada, pautando-se, para 
tanto, no contexto fático-probatório dos autos. Nesse contexto, 
conclui-se que o acolhimento da tese defendida pela recorrente 
demandaria o incurso na seara fático-probatória dos autos, o que 
é vedado a esta Corte, em autos de recurso especial, ante o óbice 
sumular nº 07/STJ.

III – Agravo regimental improvido.”12

Em artigo anterior,13 já havíamos referido, como exemplo emblemático 
dessa (falta de) fundamentação, a decisão publicada na Revista Dialética 
de Direito Tributário n.° 148, página 167/168. É conferir:

“(...)

AINDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS



DIÁLOGO JURÍDICO

34

2 – Alega a Agravante que a diferença no regime jurídico dos 
títulos negociais e títulos da dívida fiscal impõe a adoção de ritos 
executivos distintos, o que impede a aplicação do art. 739-A do 
Código de Processo Civil às execuções fiscais, sob pena de violação 
aos dispositivos da Lei 6.830/80.
3 – Afirma que a Lei n.° 6.830/80 determina que a Execução somente 
tenha curso após a rejeição dos embargos (arts. 17, 18, 19 e 24, I), 
restando inaplicável o art. 739-A do CPC.
4 – Sustenta que os embargos à execução fiscal suspendem o curso 
da execução, sendo vedada a prática de atos de alienação dos bens 
penhorados antes da eventual rejeição dos embargos.
5 – A decisão agravada não merece reparo.
6 – Prescreve o art. 739-A, e § 1.°, do Código de Processo Civil, com 
redação dada pela Lei 11.382/2006:

‘Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito 
suspensivo.

§ 1.° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 
efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus 
fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente 
possa causar ao executado grave dano de difícil e incerta 
reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 
depósito ou caução suficientes.’

7 – Verifica-se, pela leitura do dispositivo transcrito no item 
anterior, que a Lei n.º 11.382/2006, ao incluir o art. 739-A 
ao Código de Processo Civil, retirou o efeito suspensivo dos 
embargos do executado, condicionando-o aos requisitos previstos 
no parágrafo primeiro desse mesmo artigo.

8 – Dessa forma, considerando-se que a Lei 6.830/80 não prevê a 
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal 
e que o CPC é aplicável subsidiariamente às execuções fiscais 
(art. 1.º da Lei 6.830/80), não há mais que se falar em atribuição 
de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, a menos 
que presentes os requisitos do parágrafo primeiro do art. 739-A 
do CPC...

(...)”
A decisão, como se vê, não aborda nenhum dos aspectos suscitados 

pelo próprio agravante, referidos em seu relatório, mas inteiramente 
ignorados em sua fundamentação. De fato, conquanto tenha dito que a 
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14 RDDT 145:195.
15 RDDT 145:193/194.

agravante apontara artigos na LEF que preconizam a atribuição de efeito 
suspensivo aos embargos, não aduz uma única palavra, mais adiante, 
para explicar por que não considerou tais artigos como determinantes 
desse efeito suspensivo.

Fundamentação semelhante se acha nas demais decisões que negam 
o efeito suspensivo aos embargos. Afirmam simplesmente que a LEF 
“não trata dos efeitos decorrentes da propositura dos embargos”14, ou que 
“o próprio efeito suspensivo era buscado, anteriormente, em aplicação 
subsidiária do CPC”15.

4 A Lei 6.830/80 poderia ser omissa?

4.1 Preliminarmente

Não obstante o que foi explicado nos itens anteriores, já suficiente 
para que se conclua pela inaplicabilidade do art. 739-A do CPC às 
execuções fiscais, é o caso de referir que a questão posta neste texto não 
se limita à interpretação da Lei de Execuções Fiscais. A questão é mais 
ampla. Imagine-se que a LEF seja reformada. Poderia o legislador retirar 
o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal?

Parece-nos que não.

4.2 Uma visão geral das reformas processuais

É pertinente perceber que as alterações efetuadas no CPC pela 
Lei 11.382/2006 ocorreram no âmbito de um processo mais amplo de 
reformas, iniciado em 1994, e que provocou reflexos no processo de 
conhecimento, nos recursos, no processo cautelar e, agora, chega ao 
processo de execução. A finalidade que inspira todas essas reformas é a 
de tornar o processo mais simples, menos oneroso, mais célere e, acima 
de tudo, mais efetivo.

Em termos mais diretos, podemos dizer que foi só depois de dar às 
partes a possibilidade de uma tutela de conhecimento e de uma tutela 
cautelar mais eficazes que o legislador passou a preocupar-se, ao cabo, 
com uma tutela executiva também mais útil. E, aproveitando essa etapa 
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16 Cassio Scarpinella Bueno. O poder público em juízo. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, prefácio 
à segunda edição, p. XV.

das reformas, a Fazenda Pública busca, com elas, dar mais eficiência à 
execução fiscal.

Entretanto, caso o observador se distancie um pouco de cada reforma 
processual, e as observe em conjunto, perceberá algo curioso: de forma 
paralela às reformas havidas no CPC, processou-se uma outra reforma, 
em sentido inverso, relativa ao mesmo processo, mas pertinente apenas 
às demandas em que a Fazenda Pública é parte. Cássio Scarpinella Bueno 
refere-se, a esse respeito, a uma “contra reforma processual”, eis que as 
alterações...

“(...) colocam no próprio Código de Processo Civil e em diversas 
leis extravagantes dispositivos que representam, em última 
análise, sua predisposição a negar efeito aos avanços que, ao 
sistema processual civil, têm chegado mais recentemente. Se a 
tônica do ‘novo processo civil brasileiro’ é, ao menos do ponto de 
vista daquele que pleiteia algo em juízo, a ‘efetividade’, vale dizer, 
a produção de resultados concretos e rápidos para aquele que, com 
uma boa dose de razão, busca amparo no Poder Judiciário, a do 
‘direito processual público’ é a da inefetividade. Inefetividade pela 
eliminação, pura e simples, de determinadas categorias e institutos 
processuais para quando o Poder Público está em juízo. Regras 
processuais, de resto, que são ‘criadas’ para uma só das partes 
da relação processual, ferindo de morte o princípio do devido 
processo legal. Tudo para que o processo demore mais do que as 
precitadas leis da ‘reforma’, atendendo ao reclamo da sociedade 
brasileira, querem tolerar.”16

O leitor pode estar, a esta altura, se perguntando: – E qual a relação 
dessa “contra-reforma” com as reformas do CPC e a execução fiscal? 
No que um problema interfere no trato do outro?

Existem, aqui, duas relações que queremos frisar.
A primeira, mais óbvia, é a da isonomia. Por que as reformas, 

na parte em que cuidam do processo de conhecimento e do processo 
cautelar, foram acompanhadas de “contra-reformas” que as neutralizaram 

HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO – RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO



DIÁLOGO JURÍDICO

37

em relação aos feitos em que a Fazenda é parte, e, agora, que chegam 
ao processo de execução, serão integralmente por ela, e só por ela, 
apropriadas? É preciso perceber que, no processo tributário, o Estado, 
em regra, não se vale de processos de conhecimento, eis que declara, 
constitui e condena no âmbito administrativo, fabricando seus próprios 
títulos executivos. A tutela jurisdicional da qual se vale é a executiva. 
Assim, agora que a onda reformadora chega ao processo de execução, 
fala-se em processo de resultados, no “direito fundamental do Estado” 
(?) a uma tutela efetiva, quando todo esse discurso era – e ainda é – 
neutralizado nas demais formas de tutela, das quais se vale o cidadão, 
pela aludida ‘contra-reforma’.17

Mas há outra relação. É a de que o processo de execução só está sendo 
reformado, agora, porque o processo de conhecimento e o cautelar já o 
foram, antes. Além disso, em relação às pessoas em geral, que não as 
de direito público, quem é réu de uma ação de conhecimento pode, em 
outra, ser autor, o mesmo ocorrendo com as execuções. Assim, a reforma, 
além de ter havido em todas as etapas, não desequilibra a situação de 
ninguém. No caso do processo tributário, em que o contribuinte, para 
ver satisfeitas suas pretensões resistidas em face da Fazenda Pública, 
tem invariavelmente de se valer do processo de conhecimento, enquanto 
esta apenas da execução se utiliza, a aplicação das reformas apenas na 
fase executiva causa desequilíbrio sem igual. E, o pior, apenas na fase 
executiva movida pela Fazenda (e não na execução contra esta), o que 
torna ainda maior a desigualdade existente entre as posições do cidadão 
e do Estado na relação processual.

Tais aspectos não podem ser esquecidos na análise da possível 
aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais.

AINDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS

17 Não é o objeto deste texto, mas o leitor pode estar curioso: quais foram as tais mudanças 
batizadas por Scarpinella Bueno de “contra-reforma”? Podem ser referidas: i) hipertrofia da 
figura da suspensão de liminar e da suspensão de segurança; ii) restrição ao poder do magistrado 
de proferir liminares contra o Poder Público; iii) restrição ao cabimento da ação civil pública; 
iv) dispensa de honorários de advogado e execuções não embargadas; etc.
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18 Nesse sentido: Igor Mauler Santiago e Frederico Menezes Breyner, “Eficácia suspensiva dos 
Embargos à execução fiscal em face do art. 739-A do Código de Processo Civil”, em Revista 
dialética de direito tributário n.º 145, p. 54 e ss. E ainda: Leonardo Greco, “Exceção de Pré-
Executividade na Execução Fiscal”, em Problemas de processo judicial tributário, v. 4, coord. 
Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo: Dialética, 2000, p. 188.

4.3 Execução fiscal e formação peculiar do título executivo

Outro dado a ser considerado, para além da literalidade dos artigos da 
LEF, é a forma pela qual o título executivo que aparelha uma execução 
disciplinada pelo CPC é formado. A vontade, em todos eles (cheque, 
promissória etc.), é ingrediente formador. Na CDA, não; a obrigação é 
declarada e acertada, e o título constituído, unilateralmente pelo credor. 
Nem é preciso dizer que, nesse caso, a possibilidade de erro, de excesso, 
e mais, de fundado inconformismo do executado em pagá-la, é muito 
maior.18

Essa diferença, que é importante, recomenda que diferentes também 
sejam as oportunidades de oposição do executado, em um e em outro 
caso.

4.4 Execução fiscal e peculiaridade na devolução de eventual 
excesso por parte de quem se diz credor

Mas o aspecto mais relevante não está na formação do título, e sim 
na forma como eventuais excessos são restituídos. De fato, consta do art. 
694 do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006:

“Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo 
serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (Redação dada pela Lei 
nº 11.382, de 2006).

(...)

§ 2o No caso de procedência dos embargos, o executado terá direito 
a haver do exequente o valor por este recebido como produto da 
arrematação; caso inferior ao valor do bem, haverá do exequente 
também a diferença. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).”

Isso significa que os embargos, recebidos sem efeito suspensivo, não 
impedem a alienação dos bens dados em garantia, que será considerada 
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irretratável. Mesmo a posterior procedência dos pedidos feitos pelo 
embargante, com o reconhecimento da invalidade da exigência, não 
será capaz de desfazer a alienação. O exequente, contudo, devolverá ao 
executado o valor recebido como produto da arrematação, e inclusive a 
diferença, caso o valor da arrematação seja inferior ao do bem.

Assim, imagine-se que um banco está a executar o alegado devedor 
de uma dívida contratual. Alguns bens são penhorados, e o executado 
opõe embargos, não recebidos no efeito suspensivo. Os bens são então 
arrematados, de forma irretratável. Anos depois, os embargos têm 
seus pedidos julgados procedentes. O juiz considera abusivas algumas 
cláusulas do contrato, e declara que os valores já pagos pelo devedor 
são suficientes ao adimplemento da dívida. A quantia não paga, objeto 
da execução, não era devida. O que fazer? À luz do art. 694 do CPC, o 
executado poderá reaver do banco o produto da arrematação com o uso 
de ferramentas idênticas. Poderá pleitear a indisponibilidade “on-line” 
de contas bancárias etc.

E se se tratar de execução movida pela Fazenda Pública? Na 
melhor das hipóteses, o executado terá de esperar o pagamento de um 
precatório, a ser expedido à luz da sentença que julgou procedentes os 
seus embargos. Mas logo aparecerá alguém para defender a necessidade 
de o contribuinte propor outra ação de conhecimento: os embargos – 
dir-se-á, apesar do § 2.º do art. 694 do CPC – teriam apenas afirmado 
a invalidade da exigência, mas não teriam o “comando condenatório” 
relativo à restituição, necessário à expedição do precatório. E isso para 
não referir o fato de que, em diversos Estados e Municípios brasileiros, o 
precatório é uma figura meramente ornamental, inteiramente desprovida 
de efetividade.

Esse fato, sozinho, seria suficiente para, na hipótese de efetivamente 
ser aplicável, em tese, o art. 739-A do CPC às execuções fiscais, 
assegurar-se o efeito suspensivo, em cada caso concreto, pelo simples 
fato de ser a Fazenda Pública a exequente. Pelo menos o perigo de dano 
irreparável estaria – aliás, está – sempre presente.
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4.5 Fatos, valores e normas. Situações diversas, normas diversas

Nos itens anteriores, procurou-se mostrar que a realidade subjacente 
às normas contidas no CPC, relativas às execuções em geral, e a realidade 
subjacente às normas veiculadas na Lei 6.830/80 são diferentes. E 
essas diferenças indicam, ou mostram-se relevantes para determinar, a 
necessidade de um tratamento jurídico-processual também diverso, que 
as considere.

Dito em termos mais simples: se um credor ordinário recebe de 
forma rápida quantia superior à devida, mas pode ser forçado a devolver 
de forma também rápida o eventual excesso diante de eventual êxito 
dos embargos, justifica-se que estes, os embargos à execução, não 
tenham, ordinariamente, efeito suspensivo. Trata-se de meio adequado, 
necessário e proporcional em sentido estrito, vale dizer, não excessivo, 
de se prestigiar o direito do exequente a uma tutela jurisdicional célere 
e efetiva, eis que traz pouca restrição ao direito análogo que assiste ao 
executado. Essa justificativa, porém, não está presente na execução 
fiscal, pois a execução através de precatório, além de diferente, e muito 
menos célere, que a execução fiscal, é, em relação a certos Estados e 
Municípios, completamente ineficaz.

Isso faz com que a falta do efeito suspensivo, e consequente 
possibilidade de leilão antes do julgamento dos embargos, seja meio 
desproporcional para prestigiar o direito da Fazenda Pública a uma tutela 
jurisdicional efetiva. Leva às últimas consequências esse direito, com 
desnecessários e excessivos efeitos colaterais sobre o direito (também 
fundamental) do sujeito apontado como devedor de demonstrar (com 
utilidade) a inexistência da dívida.

Em suma, o art. 739-A do CPC não deve ser aplicado às execuções 
fiscais apenas por conta da existência de normas em sentido contrário, 
mais específicas, na LEF. Na verdade, essa inaplicabilidade se deve, 
também, ao fato de que seria inconstitucional negar o efeito suspensivo 
aos embargos à execução fiscal, por ofensa aos princípios do devido 
processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional. Tratar-se-ia de 
meio desproporcional, porque desnecessário e desproporcional em 
sentido estrito, para tornar efetivo o direito da Fazenda a uma execução 
fiscal efetiva.
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5 Conclusão

Diante do que foi visto ao longo deste artigo, pode-se concluir, em 
síntese, o seguinte:
a) estudiosos do Direito e julgadores, quando pugnam pela aplicação 

do art. 739-A do CPC às execuções fiscais, o fazem calcados, 
basicamente, no argumento de que a Lei 6.830/80 (LEF) seria omissa 
a esse respeito, aplicando-se subsidiariamente o CPC, nos termos por 
ela própria determinados;

b) não obstante, nenhum estudo ou decisão – pelo menos dos quais 
tenhamos tomado conhecimento – examina o teor dos arts. 19, 24 e 
32 da LEF, seja para explicar como conciliar suas disposições com 
o recebimento dos embargos sem a atribuição de efeito suspensivo, 
seja para explicar as razões pelas quais não se considera que neles 
está determinada a atribuição do efeito suspensivo;

c) além dos apontados artigos da própria LEF, o art. 206 do CTN 
determina, de forma expressa, que a execução fiscal devidamente 
garantida equivale à causa suspensiva da exigibilidade do crédito 
tributário, para fins de concessão de certidão positiva com efeito de 
negativa. Trata-se de outra disposição a preconizar, de forma bastante 
clara, a natureza suspensiva dos embargos opostos à execução fiscal 
devidamente garantida;

d) considerando a forma como a CDA é constituída (pelo próprio credor, 
unilateralmente), diversa dos demais títulos executivos, bem como a 
forma como se processa a execução contra a Fazenda Pública (a fim de 
que eventuais excessos sejam ressarcidos ao contribuinte executado), 
seria inconstitucional, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, 
disposição que retirasse dos embargos à execução fiscal o efeito 
suspensivo ex lege;

e) fosse aplicável o art. 739-A do CPC às execuções fiscais, a forma difícil, 
demorada e às vezes inteiramente ineficaz (há Estados e Municípios 
que simplesmente não pagam precatórios...) através da qual valores 
pagos indevidamente à Fazenda exequente seriam ressarcidos ao 
executado seria razão mais do que suficiente para que os magistrados 
sempre devessem atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos 
por contribuinte que se considerasse indevidamente executado. Do 
contrário, ter-se-ia o retorno do solve et repete, que a jurisprudência 
do STF há muito sepultou, por inconstitucional.
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A ARGuIÇÃO DE DESCumPRImENTO DE PRECEITO 
FuNDAmENTAL NOS TERmOS DAS DECISÕES DO STF

ISMôNIA BRITO ANDRADE1

Resumo: Este trabalho tem por objetivo esclarecer a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) de maneira clara 
e concisa. Iniciamos pela previsão constitucional, seguindo com a 
caracterização e delimitação de seus institutos, tais como: natureza 
jurídica da ação; conceito de preceitos fundamentais; objeto e 
legitimidade; a concessão de liminar em cautelar após a ADI 2231-8; 
reclamação constitucional contra descumprimento de decisão em 
arguição etc. A partir das disposições da Lei 9882/99 (seu diploma 
regulamentador), procuramos apresentar as posições doutrinárias mais 
relevantes, culminando com um esboço da ADPF baseado nas principais 
decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

Abstract: The aim of this work is to throw more light on the issue of 
non-compliance with the fundamental precept (ADPF) in a clear and 
concise manner.  We begin with the constitutional provision, followed by 
the characterization and delimitation of its institutions, such as: juridical 
nature of the act, purpose and legitimacy; the concession of injunction as 
a safeguard according to the provision of the ADI 2231-8; constitutional 
complains against the non-compliance of the decision in question and so 
on.  With reference to the provisions of the 9882/99 act (its regulatory 
charter), we present the most relevant doctrinal positions, culminating 
from a guideline of the ADPF based on the principal decisions of the 
Federal Supreme Court on this issue. 

Sumário: 1 Introdução – 2 A Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental na CRFB/88 – 3 A formação da Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, 3.1 Dos conceitos referentes 
à ação; 3.2 Do objeto da Arguição; 3.3 Da legitimidade para propor 

1 Graduada pela Faculdade Farias Brito, Especialista em Direito Público, Advogada.
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a ação – 4 O procedimento da ADPF; 4.1 Da petição inicial; 4.2 Do 
juízo de admissibilidade da Arguição; 4.3 Da decisão liminar; 4.4 Da 
atuação do relator; 4.5 Dos efeitos da decisão final em ADPF; 4.6 Da 
irrecorribilidade da decisão em ADPF; 4.7 Da reclamação constitucional 
por descumprimento de decisão em ADPF – 5 Conclusão.

Palavras-chave: Arguição. ADPF. STF. Decisões liminares. Preceitos 
fundamentais. Ato do poder público. Subsidiariedade. 

1 Introdução

A atual Constituição brasileira data de 05 de outubro de 1988. 
É classificada como analítica por definir os assuntos relevantes à 
estruturação e funcionamento do Estado, dando ênfase aos direitos e 
garantias individuais e coletivos como limitadores e orientadores da 
atuação estatal.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88), ao prever tais direitos e obrigações, fixou também os 
mecanismos capazes de garantir o cumprimento de tais imposições, são 
exemplos destes: o Habeas Corpus, o Mandado de segurança, a ADI 
(Ação Declaratória de Inconstitucionalidade), a ADC (Ação Declaratória 
de Constitucionalidade), a ADPF etc.

Dentre estes meios, temos observado uma crescente utilização da 
ADPF que surgiu no Brasil para suprir as lacunas existentes no sistema 
de controle de constitucionalidade concentrado, tendo como hipóteses 
de cabimento os casos não passíveis de ADI e ADC, o que significou um 
grande avanço para o Direito Constitucional brasileiro.

 Elaborada para regulamentar a ADPF, a Lei 9882/99 conferiu 
aplicabilidade ao dispositivo constitucional que até então era norma de 
eficácia limitada. Neste sentido, definiu seus requisitos, suas hipóteses 
de cabimento, procedimentos etc. Entretanto, esta descrição legal trouxe 
alguns obstáculos à sua utilização, a ponto de se propor a ADI 2231-8 
contra a Lei da Arguição.
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2 A Arguição de descumprimento de preceito fundamental na 
CRFB/88

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) é um instrumento que evolui 
continuamente. Neste contexto, surge o Neoconstitucionalismo que adota 
uma metodologia moderna que tem como principais características: 
a consagração da teoria dos direitos fundamentais; a confirmação da 
teoria da força normativa da Constituição e a expansão do controle de 
constitucionalidade.

A ADPF nasce então, como um instrumento de efetivação de tais 
premissas, pois, ao mesmo tempo em que serve de instrumento de proteção 
aos direitos fundamentais e à própria força normativa da constituição 
contra os atos do Poder Público, também serve de complemento ao 
sistema pátrio de controle de constitucionalidade. 

Prova desse processo evolutivo é a inserção da arguição no artigo 
102, § 1º da CRFB/88 pela Emenda Constitucional 03, de março de 
1993. Antes desta emenda não era possível, por exemplo, se questionar 
atos normativos municipais frente à Constituição Federal. Entretanto, tal 
dispositivo se dedicou apenas a autorizar a propositura de ADPF perante 
o STF e reservou à lei ordinária a função de estabelecer seus requisitos 
e procedimentos.

3 A formação da Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental

3.1 Dos conceitos referentes à ação

A Lei 9882/99 classificou a Arguição como uma espécie de Ação 
Judicial (Art. 10, da Lei), com natureza jurídica de ação autônoma 
formulada com o objetivo de atacar ato do Poder Público em quaisquer 
de suas esferas, que vulnere qualquer dos “preceitos fundamentais” 
previstos na Constituição. 

Ratificando esta classificação, invocamos os ensinamentos do jurista 
MARCO AURÉLIO PAGANELLA que afirma: “Em outras palavras, a 
“Arguição” é uma ação cabível (proposta pelos legitimados para tanto) 
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2 PAGANELLA, Marco Aurélio. A arguição de descumprimento de preceito fundamental no 
contexto do controle de constitucionalidade. São Paulo: LTR, 2004. p.42.

quando cogitar-se que realmente existe um descumprimento a alguma 
ordem da CF/88 considerada como um preceito fundamental2”.

Esta é a interpretação dada pelo Supremo ao artigo 1º caput da 
lei, como se conclui da questão de ordem na ADPF 03 da relatoria do 
Excelentíssimo Ministro Relator Sydney Sanches, infra:

Cuida-se aí, não de uma Ação autônoma, qual a prevista no “caput” 
do art. 1º da Lei, mas de uma Ação incidental, que pressupõe a 
existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 
Constituição (ADPF 03/CE – Questão de ordem, item 4, Relator 
Ministro Sydney Sanches).

Há ainda a previsão da Arguição de natureza incidental no inciso 
I do parágrafo único do artigo1º da Lei da Arguição que autoriza sua 
proposição nas hipóteses de controvérsia constitucional sobre lei ou 
ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 
Constituição. O STF reconhece esta espécie de arguição, mas resolveu 
suspender a aplicabilidade do referido instituto na decisão cautelar da 
ADI 2231-8/DF, que explicar-se-á a frente. 

Analisando as soluções emanadas do Tribunal nas ADPFs já 
propostas, pode-se verificar que podem ser considerados como “preceitos 
fundamentais” as seguintes previsões constitucionais: direitos e garantias 
individuais (art. 5º da CF); a forma federativa de Estado, a separação de 
poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico (art. 60, parágrafo 
4º da CF); e os princípios sensíveis (art. 34, VII da CF). é o que se retira 
da análise da ADPF 33 apresentada abaixo:

Parâmetro de controle – É muito difícil indicar, a priori, os 
preceitos fundamentais da Constituição passíveis de lesão tão 
grave que justifique o processo e julgamento da Arguição de 
descumprimento. Não há dúvida de que alguns desses preceitos 
estão enunciados, de forma explícita, no texto constitucional. 
Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos 
fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias 
individuais (art. 5o, dentre outros). Da mesma forma, não se 
poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princípios 
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protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4o, da CF, quais sejam, 
a forma federativa de Estado, a separação de Poderes e o voto 
direto, secreto, universal e periódico. Por outro lado, a própria 
Constituição explicita os chamados “princípios sensíveis”, cuja 
violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal 
nos Estados-membros (art. 34, VII). É fácil ver que a amplitude 
conferida às cláusulas pétreas e a ideia de unidade da Constituição 
(Einheit der Verfassung) acabam por colocar parte significativa da 
Constituição sob a proteção dessas garantias (ADPF 33/RS – decisão 
monocrática referendada pelo pleno, Relator Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes).

Esta decisão demonstra ainda, que os princípios e regras 
constitucionais mantêm uma relação de interdependência, e por isso 
exigem uma interpretação sistemática quando da sua aplicação. Assim, 
a proteção conferida aos princípios sensíveis, às clausulas pétreas e aos 
direitos e garantias fundamentais também tutelam várias outras normas 
constitucionais não consideradas separadamente. 

3.2 Do objeto da Arguição

A rigidez e a supremacia da Constituição Federal de 1988 são os 
fundamentos do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. 
A Carta Magna por ser classificada como rígida exige processo 
legislativo especial para a modificação de suas normas, havendo casos 
em que nem mesmo por este procedimento diferenciado admite-se a sua 
modificação.

A legislação infraconstitucional, por sua vez, deve guardar total 
compatibilidade com os ditames constitucionais, sob pena de ser 
expurgada do ordenamento jurídico. A função de verificar a conformidade 
das leis e atos normativos com a Constituição é exercida pelo sistema de 
controle de constitucionalidade previsto na Carta Magna de 1988.

As principais ações de controle de constitucionalidade concentrado 
são ADI e a ADC, estão previstas no artigo 102, I, a da CF/88, que prevê 
suas hipóteses de cabimento expressamente em rol taxativo. Para a 
proposição de ADI tem-se exigido que seu objeto verse sobre lei ou ato 
normativo federal ou estadual e para a ADC a exigência é que questione 
lei ou ato normativo federal somente. 
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A ADPF, por sua vez, surgiu para acobertar os casos não previstos 
acima que são: evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante 
de ato do poder público; quando relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 
incluídos os anteriores à Constituição, sendo que este último se encontra 
suspenso pela liminar na ADI 2231-8.

Das poucas vezes em que decidiu sobre as hipóteses abarcadas pela 
expressão “ato do Poder Público”, o STF entendeu como compreendidas 
nesta, a medida provisória e o decreto regulamentador, tornando-os 
passíveis de questionamento por ADPF, já quanto ao veto decidiu em 
sentido contrário. Se não vejamos:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.019-1 QUE 
“DISPÕE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A 
PARTIR DE 3 DE ABRIL DE 2000”. Com a edição de normas 
posteriores alterando o valor do salário mínimo, julga-se 
prejudicada a arguição ante a perda de seu objeto (ADPF 04/
DF – Decisão plenária da liminar, Relatora por sucessão Ministra 
Ellen Gracie)”.

“2 – Observo que o decreto impugnado foi objeto da ADI nº 
2387, tendo o Plenário desta Corte,  na  sessão  de  21.02.01 ,  
deixado  de conhecer da ação sob o fundamento de que  o  decreto  
atacado  não se reveste de autonomia, sendo insuscetível, assim, de 
impugnação  por meio de ação direta (ADPF 14/DF – Incidente, 
item 2, Relatora ministra Ellen Gracie)”.

“8. No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de 
inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, 
e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer 
seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão 
de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em 
apreço.  9. Não é, assim, enquadrável, em princípio, o veto, 
devidamente fundamentado, pendente de deliberação política 
do Poder Legislativo – que pode, sempre, mantê-lo ou recusá-lo, 
– no conceito de “ato do Poder Público”, para os fins do art. 1º, 
da Lei nº 9882/1999. Impossibilidade de intervenção antecipada 
do Judiciário, – eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é 
lei, nem ato normativo, – poder que a ordem jurídica, na espécie, 
não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle 
concentrado.  (ADPF 01/RJ – Questão de ordem, item 8, Relator 
Ministro Menezes Direito, no mesmo sentido ADPF 73).
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Quanto às hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1º da 
Lei 9882/99, apesar de suspensas, o Supremo já se manifestou sobre 
elas quando da análise da ADPF 03, definindo como “controvérsia 
constitucional” a existência de decisões contraditórias concorrentes, e 
como “lei ou ato normativo anteriores à Constituição” aqueles elaborados 
sob a égide da antiga Carta Constitucional. É o que ilustra a decisão que 
segue:

5. O caso presente não é de Arguição Incidental, correspondente a 
um incidente de constitucionalidade, pois não se alega na inicial a 
existência de qualquer controvérsia entre as decisões focalizadas, 
pois todas elas foram no mesmo sentido, deferindo medidas 
liminares em Reclamações, para os efeitos nelas mencionados. 
(ADPF 03/CE – Questão de ordem, item 5, Relator Ministro 
Sydney Sanches).

3.3 Da legitimidade para propor a ação

Da forma como foi pensada, a Arguição surgiu para englobar as 
situações não passíveis de questionamento pelas demais ações de controle 
de constitucionalidade, tanto que o legislador previu, no projeto de lei da 
Arguição original, entre os legitimados para propor a ADPF “qualquer 
pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público”, entretanto, tal 
previsão foi vetada.

Diante do veto aposto ao aludido projeto de lei, restaram como 
legitimados apenas os mesmos já previstos pela Constituição para a 
ADI e ADC, por isso a ADPF só poderá ser manejada pelos legitimados 
do art. 103 da CF, e esta tem sido a principal causa de indeferimento da 
ação, nos termos que abaixo se verifica: 

Vistos. Trata-se de Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, com pedido liminar, proposta por FÁBIO 
MONTEIRO DE BARROS FILHO, com fundamento no art. 
102, § 1º, da Constituição Federal e na Lei 9.882/99, na qual 
requer “a intervenção do STF, na qualidade de guardião da 
Constituição e do Estado de Direito, na forma da Lei 9.882, com 
a concessão de medida liminar” visando à “a) Suspensão do 
bloqueio de bens do requerente e suas empresas, para que possa 
desenvolver suas atividades, se necessário for para que o mesmo 
ofereça garantia real nos autos da ação civil pública proporcional 
a sua responsabilidade” (fls. 12/13), bem como “b) Suspender a 
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3 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: 
Comentários à lei 9882, de 3.12.1999. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 89.

sentença falimentar da CONSTRUTORA IKAL LTDA., até o final 
da ação civil pública, em face da indisponibilidade de seus bens, 
créditos e valores depositados em conta corrente” (fl. 13). Autos 
conclusos nesta data. Decido. A Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental poderá ser proposta pelos legitimados para 
a ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9.882/99, art. 2º, I), 
mas qualquer interessado poderá solicitar ao Procurador-Geral da 
República a propositura da Arguição (art. 2º, § 1º). Assim posta 
a questão, porque o autor não é titular da legitimatio ad causam 
ativa, nego seguimento ao pedido e determino o seu arquivamento 
(ADPF 11/SP – decisão monocrática final, Relator Ministro 
Sydney Sanches, no mesmo sentido ADPFs 19, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 35, 38, 48, 57, 103, 107, 122, 138).

Estas Arguições demonstram ainda, a posição categórica do 
Tribunal ao reconhecer a legitimidade nos restritos termos da previsão 
constitucional, excluindo expressamente da legitimação: a pessoa física 
comum; a associação de associação, a de composição mista (pessoas 
físicas e jurídicas) e a que não presente em pelo menos 9 Estados da 
Federação ( ADPFs 34 e 120); o diretório municipal (ADPFs 60, 61, 
62 e 136); a pessoa jurídica de direito privado (ADPF 69); a subseção 
da OAB (ADPF 75); o chefe do Executivo Municipal (ADPFs 91, 92 e 
124) e o sindicato (ADPF 96 e 106).

Neste ponto, faz-se necessário destacar a posição do ilustre Ministro 
GILMAR FERREIRA MENDES, que expõe:

Não há que se negar, porém, que o reconhecimento do direito de 
propositura aos indivíduos em geral afigura-se recomendável e 
até mesmo inevitável em muitos casos. É que a defesa de preceito 
fundamental confunde-se, em certa medida, com a própria 
proteção de direitos e garantias individuais (cf. supra, n.12, dos 
comentários ao art. 1º). Nessa hipótese, não há dúvida de que a 
matéria está a reclamar uma disciplina normativa que, a um só 
tempo, permita ao cidadão a possibilidade de levar o seu pleito 
ao Supremo Tribunal sem afetar o funcionamento da Corte, pelo 
excesso da demandas3.
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4 O procedimento da ADPF

4.1. Da petição inicial

Além das exigências do art. 282 do CPC, a petição inicial da Arguição 
deve obedecer ao art.3º da Lei 9882/99 que requer: a indicação do preceito 
fundamental que se considera violado (ADPF 74); a indicação do ato 
questionado; a prova da violação do preceito fundamental; o pedido, com 
suas especificações; e, se for o caso, a comprovação da existência de 
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental 
que se considera violado.

4.2 Do juízo de admissibilidade da Arguição

O Ministro Relator indeferirá liminarmente, por decisão monocrática, 
a petição inicial quando: não verificar ser caso de ADPF; faltar qualquer 
dos requisitos específicos previstos na Lei 9882/99; ou for ela inepta nos 
termos da legislação processual civil.

A aplicação do princípio da subsidiariedade tem sido a segunda 
maior causa de indeferimento da ADPF, motivo pelo qual, passou a ser 
considerado um verdadeiro pressuposto negativo de admissibilidade. 
Vários são os julgados com este fundamento, e alguns deles asseveram 
que não basta a existência de outro mecanismo jurídico capaz de sanar a 
lesividade, mas principalmente, deve ele oferecer a solução mais eficaz e 
segura visando sempre o interesse público, é o que se comprova infra:

Vê-se, pois, que incide, na espécie, o  pressuposto  negativo de 
admissibilidade a que se refere o art. 004º, § 001º, da Lei  nº 9882 
/99 circunstância esta  que  torna  plenamente  invocável,  no caso, 
o princípio da subsidiariedade, que atua – ante os fundamentos já 
expostos – como causa obstativa do  ajuizamento  imediato  da  
ação constitucional de Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. Sendo assim, e tendo em consideração as razões 
invocadas  ,  não conheço da presente ação constitucional, restando 
prejudicado o exame do pedido de medida liminar (ADPF 17/AP 
– decisão monocrática final, Relator Ministro Sydney Sanches, 
no mesmo sentido ADPFs 03, 12, 13, 15, 16, 18, 39, 53, 60, 63, 
64, 65, 66, 78, 79, 85, 89, 99, 110, 111, 114, 128).
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4.3 Da decisão liminar 

A regra é que, o pedido de liminar em cautelar de ADPF requerido na 
petição inicial poderá ser concedido pela maioria absoluta dos membros 
do STF. Em hipótese excepcional, quando for caso de extrema urgência, 
perigo de lesão grave ou período de recesso do Tribunal, poderá o relator 
conceder monocraticamente a liminar devendo esta ser referendada pelo 
pleno.

 Em qualquer das hipóteses apontadas acima, poderá ser determinada 
a suspensão do andamento dos processos ou dos efeitos de decisões 
judiciais relacionadas com o objeto da ação ou a determinação de 
qualquer outra medida que se mostre necessária para garantir a eficácia 
da solução final. 

A cautelar em ADPF teria ficado prejudicada pela ADI 2231-8 que 
obteve uma liminar que suspendeu a aplicação do art. 5º, § 3º da Lei 
9882/99. Uma ponderação quanto a esta liminar na ADI 2231-8 se faz 
necessária, é quanto aos seus efeitos, pois muito se tem discutido sobre 
o alcance dos efeitos das decisões de mérito no processo da ADPF, o 
que se dizer então da decisão que resolve a sua liminar? Terá ou não 
efeito vinculante?

 O STF tem entendido como aplicável à ADPF os mesmos efeitos 
constitucionalmente assegurados às decisões da ADC e ADI. Na dimensão 
subjetiva, isto significa dizer que tais decisões têm eficácia contra todos 
e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
e na dimensão objetiva se refere à vinculação dos sujeitos acima aos 
fundamentos determinantes da decisão e ao seu dispositivo. 

O aspecto mais importante sobre este tópico se relaciona com o 
fato de que, como já visto acima, as decisões do STF nos processos de 
controle de constitucionalidade objetivos não vinculam a ele próprio. Isto 
se justifica pelo fato de que como Tribunal Constitucional pode ele, diante 
de uma mudança substancial na conjuntura fática ou jurídica, rever seu 
posicionamento sobre a norma anteriormente declarada constitucional.

Daí parece lógico que, em relação ao pedido cautelar de liminar em 
ADPF, mantenha-se a mesma linha de raciocínio, para que o Tribunal 
possa deferir a liminar quando presentes os seus requisitos ensejadores, 

ISMÔNIA BRITO ANDRADE



DIÁLOGO JURÍDICO

53

mesmo estando suspensa a aplicação do artigo 5º, § 3º da Lei 9882/99 
pela liminar na ADI 2231-8. Como exemplo deste tipo de aplicação, 
indicamos abaixo trecho de decisão plenária da ADPF 130 que ratificou 
a concessão da liminar mesmo após a suspensão do citado dispositivo: 

O Tribunal, por maioria, conheceu da ação, vencido o Senhor 
Ministro Marco Aurélio. Também por maioria, referendou  a  
liminar deferida pelo relator  para  o  efeito  de  suspender  a  
vigência  da expressão “a espetáculos de diversões públicas, que 
ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem”, contida na parte 
inicial do § 002º  do artigo 1º; da íntegra dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º 
e 65; da expressão “e sob pena de decadência deverá ser proposta 
dentro de 3 meses  da  data da publicação ou transmissão que 
lhe der causa”,  constante  da  parte final do artigo 56; dos §§ 3º 
e 6º do artigo 57; dos  §§ 1º  e  2º  do artigo 60; da íntegra dos 
artigos 61, 62, 63 e 64; dos artigos 20, 21, 22 e 23; e dos artigos 
51 e 52,  todos  da  Lei  nº 5.250,  de  09  de fevereiro de 1967. 
Vencidos, em parte, os Senhores Ministros Menezes Direito, Eros 
Grau e Celso de Mello, que, desde  logo,  suspendiam  a vigência 
de toda a Lei nº 5.250/67, e o Senhor Ministro Marco Aurélio, 
que negava referendo à liminar. O Tribunal estabeleceu o prazo 
de cento e oitenta dias, a contar da sessão de hoje, para retorno 
do feito para julgamento de mérito. Votou a Presidente, Ministra 
Ellen Gracie. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa.  Falou pelo arguente o Dr. Miro Teixeira. – Plenário, 
27.02.2008 (ADPF 130/DF – decisão monocrática da liminar 
que referendada pelo Pleno, Relator Ministro Carlos Britto, no 
mesmo sentido ADPF 54).

4.4 Da atuação do relator

A regra prevista no artigo 4º caput da lei 9882/99 autoriza ao relator o 
indeferimento liminar da petição inicial quando não for caso de Arguição 
de descumprimento, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou 
for inepta, assim sendo, esta prescrição tem o objetivo de dar maior 
agilidade e impedir o uso indiscriminado das ADPFs, o que acabaria por 
sobrecarregar o Tribunal.

A outra competência atribuída ao Relator prevista no art. 5º, § 1º da 
Lei da Arguição consiste na possibilidade de sozinho conceder a liminar, 
quando diante de situações extraordinárias, extrema urgência, perigo de 
lesão grave e período de recesso, que ponham em risco a efetividade da 
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decisão final, devendo submeter a concessão de liminar à referendo do 
Pleno do Tribunal. 

Neste ponto, vale salientar que o artigo 6º, § 1º da Lei 9882/99 traz 
expressamente a permissão para que haja a participação do terceiro 
interessado, mas o STF tem admitido ainda, por aplicação analógica do 
art. 7º, § 2º da Lei 9868/99, a figura do amici curiae, condicionada a 
verificação pelo próprio relator, tendo em vista não ser um direito público 
subjetivo do postulante, é o que se verifica abaixo:

1.      Eis as informações prestadas pela Assessoria: A Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – requer a intervenção no 
processo em referência, como amicus curiae, conforme preconiza 
o § 1º do artigo 6º da Lei 9.882/1999, e a juntada de procuração. 
Pede vista pelo prazo de cinco dias. 2. O pedido não se enquadra 
no texto legal evocado pela requerente. Seria dado versar sobre 
a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.868/99, que disciplina 
também processo objetivo – ação direta de inconstitucionalidade 
e ação declaratória de constitucionalidade. Todavia, a admissão 
de terceiros não implica o reconhecimento de direito subjetivo 
a tanto. Fica a critério do relator, caso entenda oportuno. Eis a 
inteligência do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, sob pena de 
tumulto processual. Tanto é assim que o ato do relator, situado no 
campo da prática de ofício, não é suscetível de impugnação na via 
recursal. 3. Indefiro o pedido (ADPF 54/CF – decisão monocrática 
da liminar, Relator Ministro Marco Aurélio).

4.5 Dos efeitos da decisão final em ADPF

O Relator receberá a petição inicial e realizará um juízo de 
admissibilidade sumário para verificar se os requisitos mínimos estão 
presentes, se há pedido cautelar e se é adequado, para só então tomar 
as providências necessárias à formação dos argumentos favoráveis e 
contrários que irão fundamentar as decisões dos Ministros na fase de 
deliberação para julgamento final.

A decisão do mérito da ADPF só poderá ser tomada quando presentes 
no mínimo dois terços dos Ministros, ou seja, oito Ministros, e terá 
eficácia erga omnes e vinculante, o que demonstra a preocupação de 
manter a superioridade das decisões do STF, principalmente no que diz 
respeito aos instrumentos de controle de constitucionalidade.
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4 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: 
comentários à lei 9882, de 3.12.1999. São Paulo: Saraiva, 2007.

A situação regulada no art. 11 da Lei da Arguição representa um 
importante instrumento de adequação social das decisões do Tribunal, 
a ser utilizado diante de determinadas circunstâncias, pois autoriza a 
maioria de dois terços dos membros do STF a restringir os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade ou fixar outro momento para o 
início de sua eficácia. É o que nos ensina o ilustre Ministro GILMAR 
FERREIRA MENDES:

Todavia, a Lei nº 9882/99 introduziu disposição (art. 11) que 
autoriza o STF, tendo em vista razões de segurança jurídica 
ou de excepcional interesse social, a restringir os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade ou a estabelecer que ela 
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado, desde que tal deliberação 
seja tomada pela maioria de dois terços de seus membros4.

4.6 Da irrecorribilidade da decisão em ADPF

O artigo 12 da Lei 9882/99 dispõe que as decisões do Supremo em 
julgamento de ADPF são irrecorríveis, não se admitindo nem mesmo 
a ação rescisória para questioná-las. Esta regra visa à preservação da 
segurança jurídica e a economia processual, além de representar uma 
das características da jurisdição constitucional.

 Atualmente esta irrecorribilidade não é absoluta, pois a doutrina tem 
admitido a possibilidade de interposição de embargos de declaração e a 
própria lei que regulamenta a ADPF autoriza a utilização de agravo em 
5(cinco) dias para questionar o indeferimento da petição inicial.

Apesar de irrecorrível, não há qualquer impedimento legal ou 
jurisprudencial à possibilidade de que o Supremo reveja a sua decisão, 
ou seja, ele poderá rever sua decisão em ADPF, se diante de: mudanças 
nas circunstâncias fáticas ou alterações significativas nas concepções 
jurídicas que fundamentaram a decisão na ação inicialmente proposta.
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5 “Nesses termos, qualquer pessoa cujos interesses jurídicos tenham sido afetados por ato 
judicial ou administrativo contrário a decisões proferidas em caráter definitivo ou cautelar em 
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descumprimento de preceito fundamental: comentários à lei 9882, de 3.12.1999. São Paulo: 
Saraiva, 2007.

4.7 Da reclamação constitucional por descumprimento de decisão 
em ADPF

Quando o Supremo profere a sua decisão de mérito na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental está fixando para todos, 
exceto ele próprio e o Legislativo, a forma como deve ser entendido 
aquele preceito ou a proibição à aplicação de determinado ato do poder 
público por inconstitucionalidade ou ilegitimidade (ato normativo 
anterior à CF/88). 

Este poder de impor suas decisões é o efeito vinculante, que decorre 
da natureza da jurisdição exercida, pois como Tribunal Constitucional 
tem a função de guardião da CF, e amplamente utilizado pelo STF nas 
matérias de sua competência. Apesar de toda essa força coativa, é muito 
comum o descumprimento das decisões do Tribunal. 

A reclamação constitucional é um instituto de criação eminentemente 
jurisprudencial que com a Constituição Federal de 1988 foi colocada 
em seu art. 102, I, alínea l, que autoriza a sua utilização para preservar 
a competência do STF ou garantir a autoridade de suas decisões e 
poderá ser utilizado contra ato administrativo ou judicial desde que em 
desconformidade com a decisão do Tribunal.

A utilização da reclamação em caso de descumprimento de decisão 
em ADPF está expressamente autorizada pelo art. 13 da Lei de Arguição 
para assegurar a sua autoridade, saliente-se que este dispositivo não 
trouxe qualquer determinação sobre se a sua aplicabilidade estaria 
condicionada somente à decisão de mérito ou também poderia abranger 
a cautelar.

A doutrina já reconheceu em interpretação sistemática da Constituição 
que a decisão concessiva de liminar é dotada de efeito vinculante, e como 
é da ofensa a este que surge a autorização para a utilização da Reclamação, 
pode-se concluir que a Reclamação contra descumprimento de decisão 
concessiva de liminar em ADPF é plenamente possível.

Admitindo-se a Reclamação contra descumprimento de decisão de 
mérito ou de cautelar em ADPF5, tem-se que a Lei 8038/90 que regula 
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o procedimento para os processos perante o STJ e STF, e que se aplica, 
portanto, a este instituto, permite que a parte interessada ou o Ministério 
Público interponha a ação perante o Supremo para garantir que a decisão 
possa prevalecer. 

Alguns doutrinadores consideram que esta legitimação ampla (parte 
interessada e o MP) inaugurou uma nova possibilidade de emprego da 
reclamação, é que quando uma decisão em ADPF repercuta em direitos 
ou garantias fundamentais individuais ou coletivos e a pessoa física se 
sentir prejudicada poderá manejar a reclamação para que o Tribunal faça 
valer a sua posição.

5 Conclusão 

A atual conjuntura jurídica oferece muitas formas de assegurar a 
concretização dos direitos e garantias fundamentais, e dentre elas a 
ADPF apareceu inicialmente como uma opção inovadora e abrangente, 
no entanto, já no primeiro ano de vigência da Lei de Arguição muitas 
foram as críticas o que culminou na ADI 2231, visando à declaração de 
inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei.

 O fato de que a Corte Constitucional só suspendeu os artigos 1º, 
parágrafo único, I e art. 5º, parágrafo 3º da Lei 9882/99 dá a ideia da 
posição que será adotada para a solução da referida ação, posto que 
ao suspender apenas dois dispositivos podemos concluir que não foi 
verificada inconstitucionalidade flagrante nos demais artigos da lei, 
restando totalmente aplicável os demais regramentos.

O Supremo tem recebido normalmente as arguições propostas como 
forma de garantir o esboço da ação e de seus institutos. Principalmente 
porque a ação se utiliza de muitos conceitos vagos que são imprescindíveis 
e dependem da visão do Tribunal, como ocorre com os significados de 
“preceitos fundamentais”, “ato do Poder Público” e “relevante”.

Quanto aos legitimados, a grande dificuldade que o STF tem 
encontrado é a de se fazer entender que a pessoa não inclusa no rol do 
art. 103 da Constituição não pode se utilizar deste instrumento, porém 
chega a ser até constrangedor perceber que este é uma das principais 
causas de indeferimento da inicial.
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Outra exigência que não pode ser esquecida é a que se refere ao caráter 
subsidiário, por conseguinte, o Tribunal Constitucional tem indeferido 
muitas arguições por entender que o cabimento de recurso, meio de 
impugnação ou mesmo das ações de controle de constitucionalidade 
que possa dar um provimento adequado e eficaz é causa obstativa da 
ADPF.

Um ponto que causou muita celeuma foi a definição dos efeitos que 
podem decorrer das decisões em Arguição, mas já foi decidido pelo 
Supremo que tanto a decisão da cautelar quanto a de mérito produzirá 
o efeito vinculante e erga omnes, podendo ocorrer a restrição destes 
efeitos, no entanto, tal vinculação jamais atingirá o próprio Tribunal 
nem o Legislativo.

A questão da irrecorribilidade da decisão final em ADPF nada mais é 
do que uma simples consequência da natureza da jurisdição constitucional 
e da função de guardião da Constituição desempenhada pelo Tribunal, 
tendo em vista que não seria compatível com a importância da atividade 
exercida pelo STF que seus Ministros tivessem que se dedicar a analisar 
novamente todos os seus decisos.

Neste contexto de ausência de recursos para questionar as decisões 
finais do STF em ADPF, surge a autorização legal de se utilizar a 
reclamação constitucional para se fazer cumprir as determinações do 
Tribunal. O que demonstra que a ADPF e seus institutos vem evoluindo e 
oportunizando a efetivação de vários direitos e garantias fundamentais que 
estavam estagnados pela ideia de normas de conteúdo programático. 
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ASCENSÃO FuNCIONAL POR DIREITO ADQuIRIDO Em 
JuLGADO DO SuPREmO TRIBuNAL FEDERAL

JACquELINE MARIA CAVALCANTE DA SILVA1

Resumo: O presente trabalho visa renovar a discussão acerca do direito 
adquirido a partir da análise de um caso concreto: julgamento de mandado 
de segurança pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo progressão 
funcional vertical por empregados da Empresa Brasileira de Correios. 
Registra-se o posicionamento doutrinário acerca dessa garantia, para ao 
final concluir que o julgamento do Tribunal não correspondeu ao mesmo. 
A trajetória metodológica desta pesquisa quanto à natureza é qualitativa; 
quanto ao tipo é bibliográfica e documental; quanto ao fim é explicativa e, 
no que concerne à utilização dos resultados, é pura. O principal resultado 
consiste na conclusão de que o Supremo Tribunal Federal, não obstante 
seja o guardião da constituição, nem sempre seus julgados refletem a boa 
execução dessa atribuição, o caso estudado é um exemplo disso.

Abstract: This paper aims to renew the discussion about the vested 
right from the analysis of a concrete case: trial of writ of security by 
the Supreme Federal Court involving functional vertical progression by 
employees of Empresa Brasileira de Correios. Enter the doctrinal position 
on that guarantee, to the end conclude that the judgement of the Court 
was not the same The trajectory of this methodological research on the 
nature is qualitative; on the type is bibliographic and documentary, on 
the order is explanatory and, as regards the use of the results, it is pure. 
The main result is the conclusion that the Supreme Court, in spite is the 
guardian of the Constitution, not always reflect its trial run of the proper 
allocation, the case study is an example. 

1 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza/UNIFOR, Especialista em 
Direito Público pela Universidade Vale do Acaraú/UVA sendo, ainda, Graduada em Ciências 
Econômicas pela Universidade Federal do Ceará e em Direito pela Faculdade Farias Brito. 
A principal atividade que exerce é a de Auditora da Controladoria-Geral da União.
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Sumário: 1 Introdução – 2 O direito adquirido à luz da doutrina –
3 Estudo de caso: ascensão funcional vertical; 3.1 Dos direitos adquiridos 
e da análise jurídica – 4 Conclusão.

Palavras-chave: Direito adquirido. Ascensão funcional vertical. 
Decadência. Segurança jurídica.

1 Introdução

Esta pesquisa visa demonstrar que não obstante a Constituição 
Federal de 1988 tenha completado 20 anos, permanecem controversos 
alguns temas nela contidos, sendo destacado aqui a garantia “direito 
adquirido”, a partir de registro de um caso concreto de julgamento de 
Mandado de Segurança pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo 
progressão funcional vertical de empregados da Empresa Brasileira de 
Correios.

A trajetória metodológica desta pesquisa quanto à natureza é 
qualitativa; quanto ao tipo é bibliográfica e documental; quanto ao fim 
é explicativa e, no que concerne à utilização dos resultados, é pura.

Obteve-se resultados no sentido de que os julgados do Supremo 
Tribunal Federal não têm tendência linear, pois ora seguem a tendência 
doutrinária majoritária, ora seguem caminhos sem norte pré-definido, 
contrariando, por vezes, a expectativa dos operadores do direito. Mais 
especificamente no que concerne ao mandado de segurança analisado, 
verificou-se que houve a prevalência do direito adquirido com base na 
decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9784/99, sem consideração 
expressa da parte desse dispositivo legal no que concerne à exigência 
de boa-fé na prática do ato.

Conclui-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, não obstante 
seja o guardião da constituição, nem sempre seus julgados refletem a boa 
execução dessa atribuição, sendo o julgamento do mandado de segurança 
aqui analisado um exemplo disso.

2 O direito adquirido à luz da doutrina

De acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, § 2º do art. 6º, 
“consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 
por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha 
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termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.”

Para Sampaio (2005, p. 286 e 287), o fundamento do direito adquirido 
se confunde em grande medida com a garantia da irretroatividade das 
leis, que é corolário da estabilidade das situações e relações jurídicas, 
assentando-se na ideia de segurança e de justiça. A segurança tem 
dimensão objetiva e tem sua projeção a partir do próprio sentido de 
estado de direito como necessidade de estabilização das expectativas 
generalizadas de comportamento, promotora de interação social, de modo 
que a irretroatividade, nesse contexto, seria o reforço da fides social nas 
situações e nas regras que as dirigem. 

Esse constitucionalista aponta as críticas ao direito adquirido e à 
barreira da irretroatividade das leis divididas em metodológicas ou 
técnicas e políticas ou de fundo.  São metodológicas sob o aspecto de 
que o direito subjetivo projetado no tempo como direito adquirido se dá 
por pré-compreensões de índole política, atraindo a pecha de inutilidade 
técnica ou imprestabilidade teórica, por de um lado tratar de efeito futuro 
das leis e de outro contrariar a natureza retroativa de todas as leis, pois 
a lei nova é sempre melhor que a anterior. Quanto às de ordem política, 
são feitas tanto de forma conservadora como de ordem progressista. 
Os direitos adquiridos podem funcionar como barreira defensiva de 
certos interesses adquiridos e protegidos por um complexo de normas 
que, não chegando a violar diretamente a Constituição, com ela não se 
compatibiliza, “por permitir a construção de guetos de privilégios ou por 
ampliar a distância das fortunas” e a Constituição como reserva de justiça 
e guia para uma sociedade livre, justa e solidária, não daria amparo a essa 
legalidade de fachada. (SAMPAIO, 2005, p. 289-290 e 294).

De acordo com José Afonso da Silva (2005, p. 19-20), uma importante 
condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que as relações 
realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal 
norma seja substituída. Quanto ao direito adquirido, é ainda a opinião do 
italiano Gabba que orienta sua noção, como ocorre em relação à maioria 
dos constitucionalistas brasileiros, destacando como seus elementos 
caracterizadores: I. ter sido produzido por um fato idôneo para a sua 
produção; e II. ter se incorporado definitivamente ao patrimônio do 
titular. 
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A maioria dos autores e o próprio Supremo Tribunal Federal 
visualizam o direito adquirido como o objeto principal de proteção 
constitucional, provavelmente em função de seu conceito gerar maior 
controvérsia e ser menos preciso do que os conceitos de ato jurídico 
perfeito e de coisa julgada, daí a assertiva do Ministro Moreira Alves de 
que “toda vez que nós podemos lançar mão do ato jurídico perfeito e da 
coisa julgada, ninguém vai lançar mão do direito adquirido”.

O Professor Luis Roberto Barroso (2005, p.150-151), como um 
dos reconhecedores dessa dificuldade conceitual, entende que o direito 
adquirido pode ser mais bem compreendido se extremado de suas duas 
categorias vizinhas – a expectativa de direito e o direito consumado. 
A partir disso, conceitua as três categorias da seguinte forma:

Expectativa de direito identifica a situação em que o fato aquisitivo 
do direito ainda não se completou quando sobrevém uma nova 
norma alterando o tratamento jurídico da matéria. Neste caso, não 
se produz o efeito previsto na norma, pois seu fato gerador não se 
aperfeiçoou. Entende-se, sem maior discrepância, que a proteção 
constitucional não alcança essa hipótese (...)

Direito adquirido traduz a situação em que o fato aquisitivo 
ocorreu por inteiro, mas por qualquer razão ainda não se operaram 
os efeitos dele resultantes. Nesta hipótese, a Constituição assegura 
a regular produção de seus efeitos, tal como previsto na norma que 
regeu sua formação, nada obstante a existência da lei nova.

“Direito consumado quando não se vislumbra mais qualquer 
conflito de leis no tempo – que é aquela na qual tanto o fato 
aquisitivo quanto os efeitos já se produziram normalmente. Nesta 
hipótese, não é possível cogitar de retroação alguma.”

De modo esquemático:

a) expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas 
não se completou;

b) direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas 
o efeito previsto na norma ainda não se produziu;

c) direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o 
efeito previsto na norma já se produziu integralmente.

Com a separação feita entre o “direito adquirido” e as respectivas 
categorias vizinhas – a “expectativa de direito” e o “direito consumado” 
– por esse autor, verifica-se que seu posicionamento ocorre no sentido de 
que só há direito adquirido quando o fato aquisitivo tiver sido totalmente 
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concluído em momento anterior à nova norma, a qual cabe apenas regular 
o início ou a continuidade de seus efeitos, em que pese essa nova norma 
trazer fundamentos noutro sentido.

 3 Estudo de caso: ascensão funcional vertical 

Efetuou-se análise do mandado de segurança a seguir com vistas a 
identificar e avaliar o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal acerca do direito adquirido, conforme se detalha:

Mandado de Segurança nº 26.363-6/DF – Distrito Federal
Órgão Julgador: Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
Relator: Min. Marco Aurélio
Impetrantes: Dalvânia Gomes Delgado e outro(a/s)
Impetrado: Tribunal de Contas da União
Data Julgamento: 17/12/2007.
Publicação: DJe-065, de 11/04/2008.

Fonte da informação: internet, consulta efetuada em 09/05/08 ao sítio 
do Supremo Tribunal Federal <http://www.stf.gov.br>.

O Tribunal de Contas da União – TCU a partir de inspeção realizada 
no âmbito da Empresa Brasileira de Correios – ECT constatou a 
ocorrência de ascensões funcionais, com mudanças de cargos, após a 
Constituição Federal de 1988 até dez/1995, originadas de processos de 
seleção interna e de progressões.  A partir dessa constatação determinou 
à ECT, por meio do Acórdão TCU nº 108/2004-Plenário, DOU de 
19/2/2004, que procedesse a anulação dos atos que implementaram as 
ascensões consumadas posteriormente à 23/4/1993, com base no art. 37, 
§ 2º da Constituição Federal.2
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2 CF, “art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

 (...)
 II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

 III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período;”

 (...)
 § 2º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição 

da autoridade responsável, nos termos da lei.”



DIÁLOGO JURÍDICO

66

A data de 23/04/1993 foi usada como limite por ser a data de 
publicação da ADI 837-4/DF – Distrito Federal, a qual contém 
posicionamento pela ilegalidade da ascensão funcional, de acordo 
com a interpretação do inciso II do art. 37 da CF/88.

Os impetrantes, em face da situação aqui registrada, ingressaram com 
mandado de segurança, sustentando os argumentos a seguir elencados, 
bem como, alegando que só tomaram conhecimento da decisão do TCU 
em out/2006:

a) desrespeito ao contraditório;
b) vocação da segurança jurídica, mencionando o prazo 

de cinco anos para a Administração Pública anular os 
respectivos atos – Lei nº 9.784/99 ;

c) inexistência de eficácia vinculante de decisões dessa 
Corte.

É importante ressaltar que dentre as atribuições do TCU definidas 
pela Constituição, conforme art. 71, inciso III, inclui-se  a de apreciar, 
para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como que o § 3º do mesmo artigo 
prevê que as decisões desse Tribunal de que resulte imputação de débito 
ou multa terão eficácia de título executivo.

De acordo com Carvalho Filho (2005, p. 257), o enunciado do art. 
54 da Lei nº 9.784/99 ostenta nítida carga de densidade no que toca a 
seu objetivo, que é proporcionar segurança às relações jurídicas que 
acabaram por sedimentar-se em virtude do fator tempo, daí porque esse 
autor entende que

se o ato a despeito de seu vício, veio produzindo efeitos favoráveis 
a seu beneficiário durante todo o quinquênio, sem que tenha 
havido iniciativa da Administração para anulá-lo, deve ser alvo 
de convalidação, impedindo-se, então, seja exercida a autotutela, 
ou seja, o direito de o Poder Público proceder à anulação.
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Di Pietro (2003, p. 84-85), na condição de participante da comissão 
de juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou a Lei nº 9.784/99, 
afirma que o objetivo da inclusão da segurança jurídica como princípio 
da Administração Pública foi o de vedar a aplicação retroativa de nova 
interpretação de lei no âmbito da Administração, pois entende que

o princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera 
administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas 
normas legais, com a consequente mudança de orientação, 
em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e 
consolidadas na vigência de orientação anterior.

 
Ainda de acordo com essa autora, a segurança jurídica deve 

ser aplicada com cautela para não levar ao absurdo de impedir a 
Administração de anular os atos praticados com inobservância da lei. 
(grifou-se).

Para França “segurança jurídica abrange apenas a concepção de justo 
positivada pelas normas jurídicas, e manifesta-se naquelas que são as mais 
importantes para o ordenamento jurídico: os princípios jurídicos. Dentre 
eles, temos a própria legalidade administrativa”. Ele entende que

há observância do valor da segurança jurídica, portanto, quando 
as normas jurídicas são criadas e aplicadas sem contraposição 
aos valores positivados pelos comandos constitucionais, bem 
como, aos princípios jurídicos que se espraiam por todo o 
ordenamento jurídico. Mas quando quem cria ou aplica a norma 
é uma autoridade administrativa, mostra-se insuficiente a simples 
não-contradição: é mister que as normas criadas ou aplicadas 
ensejem a concretização do justo conforme à Constituição (...) 
(s.n.t. p. 65).

A única exceção permitida pela Lei nº 9.784/99, conforme caput 
do art. 54, para que a Administração possa exercer a competência para 
invalidar os próprios atos administrativos viciados depois de decorrido o 
prazo é no caso de comprovada má-fé por parte do destinatário do ato.

Por outro lado, Carvalho Filho ao argumentar acerca da limitação que 
enfrenta a Administração Pública para anular o ato favorável ao titular, 
após decorrido cinco anos, em face de ser requerida a pressuposição 
da conduta de má-fé por parte do beneficiário do direito, assim se 
manifesta:
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3 Esse inciso trata acerca do limite de remuneração e subsídio para os agentes públicos (políticos 
e administrativos).

A consolidação do ato inquinado de vício de legalidade há de 
favorecer ao beneficiário se a este não puder ser atribuída conduta 
ardilosa ou fraudulenta com o objetivo de instigar a prática ao ato 
ilegal. Contudo, se a ilegalidade proveio de erro administrativo, e o 
administrado em nada contribuiu para a prática do ato, deve ser-lhe 
assegurado o direito à subsistência do ato se a Administração não 
o corrigir no prazo de cinco anos. (2005, p. 258-259).

3.1 Dos direitos envolvidos e da análise jurídica

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do mandado de 
segurança concedeu a ordem por unanimidade, mediante a glosa do ato 
do TCU por entender tratar-se de situação constituída, ficando sujeita ao 
prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 
e ao princípio constitucional do contraditório, presentes a segurança 
jurídica e o devido processo legal.

Enquanto a Constituição Federal anterior exigia concurso público 
para os cargos de funcionário público, a atual exige não só para os cargos, 
mas também para os empregos públicos, tanto da administração direta, 
como da indireta e fundacional, não havendo base legal para a prática 
da ascensão funcional vertical. Ademais, o Supremo Tribunal Federal 
em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 837-4/
DF) impugna dispositivos legais, bem como partes de regulamento do 
Tribunal Regional Federal da 2a Região por admitirem a ascensão, o 
acesso, a progressão ou o aproveitamento como formas de provimento 
de cargos públicos, tendo sido publicado no DJ de 23/04/1993.

Em reforço, a Advocacia Geral da União, órgão ao qual incumbe, por 
determinação constitucional, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo, emite o Parecer AD-01, publicado no DOU 
de 05/01/94, no qual afirma a exigibilidade de concurso para ingresso 
na Administração indireta, aplicando-se-lhes o preceito do inciso XI do 
art. 37 da CF/883. 

No caso das ascensões aqui discutidas, consta da defesa apresentada 
pela ECT ao TCU (item 11 do Acórdão TCU nº 108/2004-Plenário), que 
em 1989 após o advento da CF/88, formaram-se duas correntes, uma em 
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4 CF/88 - Art. 173
............................................................................................................................................................
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e 

de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) (...)

 II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

torno da submissão das empresas públicas às regras da nova Carta (art. 
37 e seus incisos), ressaltando o inciso II, e outra, com o mesmo vigor, 
defendendo estarem as empresas públicas subjugadas, no que tange à 
gestão de pessoal, ao art. 1734, isentas, portanto, das regras do art. 37, 
inc. II, bem como, “que em 19/1/95, foram definitivamente suspensos os 
chamados processos seletivos internos – PSIs e as progressões funcionais 
mas, em respeito ao direito adquirido, os aprovados em processos 
seletivos anteriores foram todos promovidos.” 

A argumentação acerca das duas correntes é improcedente, haja vista 
o posicionamento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião 
do julgamento da ADI 837-4/DF, já registrada na presente análise, bem 
como, do julgamento do Mandado de Segurança MS 21.322-1/DF, com 
publicação na mesma data (23/04/93), onde empregados da Companhia 
Docas do Ceará ao pleitear direito semelhante, tiveram a segurança 
denegada por maioria dos votos, destacando-se o trecho a seguir, extraído 
do voto do Relator, Ministro Paulo Brossard:

Se a constituição na exigência de concurso público para 
provimento de cargos e empregos públicos, não fez qualquer 
restrição às entidades da administração pública indireta, é de se 
concluir que a exigência se aplica a toda empresa estatal, seja ela 
prestadora de serviço público, seja ela prestadora de atividade 
econômica de natureza privada.

Em outras palavras, a sociedade de economia mista vinculada 
à exploração da natureza econômica não está desobrigada de 
observar o preceito constitucional que prescreve o concurso 
público para o provimento dos empregos públicos, mas está a 
ele sujeita; este entendimento em nada conflita com o disposto 
no § 1º do art. 173, da Constituição, que tem outro endereço e 
outro alcance, nada interferindo com a forma de provimento dos 
empregos da entidade. (MS 21.322-1/DF; DJE de 23/4/93).
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Acerca da alegativa do “direito adquirido”, cabe aqui analisar o seu 
alcance. Pode alguém inferir tal direito com base em ato administrativo 
ilegal?  Quando ocorre a formação do “direito adquirido”? No caso em 
tela havia direito adquirido ou apenas expectativa de direito?

Com base no arcabouço teórico explicitado, entende-se que os 
pleiteantes do direito no mandado de segurança em análise não tinham 
direito adquirido, pois, de acordo com registros contidos no Acórdão 
TCU nº 108/2004-Plenário, a partir da defesa apresentada pela ECT, a 
Diretoria dessa empresa em reuniões realizadas até 05/01/94 (mesma 
data de publicação Parecer da AGU AD-01) decidiu que os processos 
seletivos com editais de abertura publicados em boletim interno da DR 
até 19/01/95 poderiam prosseguir normalmente, ou seja, o ato praticado 
pela direção da ECT ocorreu em plena vigência da Constituição Federal, 
sendo agravante o fato de que o Supremo já havia banido qualquer alegativa 
de controvérsia acerca da aplicabilidade constitucional do art. 37, inciso II, à 
Administração Pública indireta (incluindo-se empresas públicas e sociedades 
de economia mista), por ocasião do MS 21.322-1/DF e da ADI 837-4/DF, 
ambos publicados na mesma data, 23/04/93.

Em face disso, entende-se injustas as ascensões promovidas pela 
ECT, pois, além de não se enquadrarem como “concretização do justo 
conforme à Constituição”, ocorreram em contraposição aos comandos 
constitucionais, mesmo após tais comandos terem sido reforçados com 
a interpretação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, vislumbra-se que o caso em questão não poderia ter recebido 
aplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99, quanto a obstaculizar a 
revisão dos atos administrativos após decorridos mais de cinco anos,  
conforme posicionamento contido no voto do ministro relator, por faltar 
o segundo elemento exigido no caput desse artigo que é a boa-fé. Como 
reconhecer a existência da boa-fé diante dos vários posicionamentos 
acerca da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos 
da Administração indireta manifestado pelo Tribunal de Contas da União 
desde 16/05/90 - TC 006.658/89-0, Plenário, Ata nº 21 (e outras, tais 
como, TC nº 071/90-0, de 20/06/90; TCU nº 019.068/90-5, de 31/10/90; 
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5 Súmula TCU nº 231, publicada no DOU de 03/01/95: “A exigência de concurso público 
para admissão de pessoal se estende a toda a Administração Indireta, nela compreendidas as 
Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, as Sociedades de Economia 
Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade 
com a iniciativa privada.”

TCU nº 12.067/90-3, de 19/09/90; e Súmula TCU nº 2315, de 03/01/95), 
bem como, o posicionamento do Supremo de 23/04/93, já consignado neste 
trabalho, todos anteriores à data em que os atos foram praticados? 

4 Conclusão

O conceito de direito adquirido, no Brasil, está contido na Lei de 
Introdução ao Código Civil (art. 6º, § 2º). Quanto ao entendimento 
doutrinário desse conceito, predomina os que seguem a opinião do 
italiano Gabba, o qual destaca como elementos caracterizadores: 
I. ter sido produzido por um fato idôneo para a sua produção; e II. ter se 
incorporado definitivamente ao patrimônio do titular.

Destacam-se, dentre os doutrinadores, o Professor Luis Roberto 
Barroso, para quem só há direito adquirido quando o fato aquisitivo 
tiver sido totalmente concluído em momento anterior à nova norma, à 
qual cabe apenas regular os seus efeitos, e Sampaio, o qual alerta para 
os riscos dos direitos adquiridos funcionarem como barreiras defensivas 
de certos interesses protegidos por normas que não se compatibilizam 
com a Constituição, “por permitir a construção de guetos de privilégios 
ou por ampliar a distância das fortunas”, representando uma legalidade 
de fachada.

Com relação à segurança jurídica, destacam-se o posicionamento 
de Di Pietro no sentido de que a segurança jurídica foi incluída como 
princípio da Administração Pública com o fim de vedar a aplicação 
retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, bem 
como o de França, o qual entende que, sendo o aplicador da norma uma 
autoridade a administrativa, esta deve ser compatível com os valores 
positivados pelos comandos constitucionais e ensejar a concretização 
do justo conforme à Constituição.

Com relação ao estudo de caso tratado nesse trabalho, pode-se 
verificar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do mandado 
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de segurança concedeu a ordem por unanimidade, considerados os 
fatores: prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 
nº 9.784/99; princípio constitucional do contraditório; segurança jurídica 
e devido processo legal.

Entretanto, o exame do mandado de segurança à luz do posicionamento 
doutrinário dominante não permitiu identificar a existência do direito 
adquirido, por não se tratar de fato totalmente concluído em momento 
anterior à Constituição, existindo, inclusive entendimento do próprio 
STF em sentido contrário, além do que, a determinação de anulação 
pelo TCU referia-se exatamente àquelas ascensões efetuadas em data 
posterior à publicação desse entendimento do Supremo. Acerca da 
segurança jurídica, não há que se falar em sua aplicabilidade, haja 
vista não se ter evidenciado a existência da boa-fé exigida no art. 54 da 
Lei nº 9.784/99, uma vez que os atos foram praticados após inúmeras 
orientações contrárias (do TCU, da AGU e do próprio STF).

Considerando que os recursos humanos da Administração Pública 
são inferiores ao necessário e que, por consequência, o Tribunal de 
Contas da União nem sempre fiscaliza os atos de admissão de pessoal 
dentro do prazo de cinco anos, entende-se que o julgamento do STF 
pode funcionar como um estímulo a práticas da mesma natureza desse 
estudo, visando os agentes responsáveis pela prática concorrer com 
a probabilidade do decurso do prazo decadencial do art. 54 da Lei 
nº 9.784/99 e a sedimentação da situação indevida, tendo grandes chances 
de sucesso.

Assim, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal, não obstante 
seja o guardião da constituição, pratica atos de julgamentos os quais nem 
sempre refletem a boa execução dessa atribuição, sendo o julgamento 
do mandado de segurança aqui analisado um exemplo disso. Relevante, 
ainda, a constatação de inexistência de linearidade nos julgados do STF 
impossibilitando a identificação das razões constitucionais na linha de 
julgamento adotada no caso.

Em que pese o pacífico entendimento da doutrina de que a segurança 
jurídica é um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito, 
verifica-se que seus preceitos não se aplicariam ao caso estudado, o qual 
se trata de um descumprimento constitucional por discricionariedade de 
quem praticou o ato administrativo das ascensões, não devendo, por isso 
mesmo, ter sido premiado pela passagem do tempo.
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O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA 
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JuLGADA

NATHALIE DE PAuLA CARVALHO1

Resumo: Este estudo tem como problemática a relativização da 
coisa julgada inconstitucional. Essa possibilidade traz o choque entre 
princípios importantíssimos que norteiam qualquer ordenamento jurídico 
e são fundamentais ao Estado Democrático de Direito, especialmente 
a supremacia constitucional e a segurança jurídica, ponderados pela 
proporcionalidade. Conclui-se pela possibilidade de relativizar, ou seja, 
desconstituir a coisa julgada eivada por inconstitucionalidade. 

Abstract:  This paper has as problem relativity of res judicata. This 
possibility brings the conflicts among important principles that are 
fundamental in a Social Juridical State, specially the Supreme Court and 
juridical security, analyzed by proportionality principle. As a conclusion, 
affirms the possibility of relativity of sentences/judgment that transit 
in rem judicatam, because this can’t be accepted by juridical court of a 
State. 

Sumário: 1 Introdução – 2 O princípio da segurança jurídica versus a 
necessidade de relativização – 3 A ponderação do princípio da segurança 
jurídica e da supremacia constitucional – 4 O princípio da proporcionalidade 
– 5 Proporcionalidade versus razoabilidade – 6 Conclusão.

Palavras-chave: Coisa julgada. Princípio da proporcionalidade. 
Relativização.

1 Introdução

A coisa julgada, do latim res iudicata, significa algo que já foi 
apreciado pelo Poder Judiciário e julgado, não cabendo mais nenhuma 

1 Advogada, Pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho – Universidade Vale do Acaraú 
e em Direito e Processo Constitucional – Universidade de Fortaleza. Mestranda em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza.
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forma de impugnação desta decisão. Este instituto está previsto 
expressamente no ordenamento jurídico pátrio na Constituição Federal  
(art. 5o, XXXVI), ao dispor que “a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; no Código de Processo Civil (art. 
467), asseverando que “denomina-se coisa julgada material a eficácia, 
que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário” e na Lei de Introdução ao Código Civil (art. 
6º, §3º), versando que “chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão 
judicial que já não caiba mais recurso”.

Quando revestida desta qualidade, a sentença/acórdão adquire 
imutabilidade e indiscutibilidade, tendo força de lei nos limites da lide, 
bem como das questões suscitadas e discutidas. O objeto juridicamente 
protegido é a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas 
definidas por decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso nem, 
em regra, rediscussão no mesmo ou em outro processo.

Por muito tempo, a coisa julgada era tida como algo intocável, 
inatacável, um verdadeiro dogma. Com o exaurimento de todos os meios 
recursais, seu conteúdo se tornaria imutável, ainda que não estivesse em 
conformidade com o Direito, em homenagem ao princípio da estabilidade 
das relações jurídicas. Diante desta realidade, muitos doutrinadores se 
manifestaram acerca do tema e passaram a admitir a possibilidade da 
relativização da coisa julgada, tentando buscar uma resposta para a 
seguinte indagação: até que ponto deveria ser considerado imutável e 
indiscutível uma sentença/acórdão inconstitucional?

A problemática deste estudo diz respeito justamente ao cabimento 
ou não da relativização da coisa julgada, com base especialmente no 
princípio da proporcionalidade, supremacia constitucional e segurança 
jurídica. Busca-se neste trabalho, igualmente, analisar os mecanismos 
processuais adequados para desconstituir a coisa julgada inconstitucional, 
bem como os posicionamentos dos Tribunais pátrios.

O enfoque a esta temática é deveras importante, haja vista que estão 
em confronto dois valores fundamentais para qualquer sistema jurídico: 
a segurança jurídica, consubstanciada através da coisa julgada material, 
e a realização da justiça social pela defesa da supremacia constitucional 
e dos valores sociais nela insculpidos. 
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2 O princípio da segurança jurídica versus a necessidade de 
relativização

O princípio da segurança jurídica encontra-se previsto na 
Constituição Federal no art. 5º, caput e inciso XXXVI, ao asseverar 
que a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada”. Esta mesma orientação também está expressa no art. 
6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Está intimamente relacionado 
com o Estado Democrático de Direito e, por via de consequência, com 
os direitos e garantias fundamentais, encontrando-se no corpo do art. 5º 
propositalmente. 

Especificamente quanto ao estudo da relativização da coisa julgada 
inconstitucional, tem-se um choque entre os princípios da supremacia 
constitucional e o da segurança jurídica, uma vez que sentenças 
inconstitucionais transitadas em julgado, apesar de carregarem no seu 
âmago aspectos da segurança jurídica, ferem frontalmente a supremacia 
constitucional, pois não encontram fundamento na Carta Magna por 
veicularem comandos a ela contrários. Diante dessa realidade, indaga-se: 
deve a coisa julgada inconstitucional ser mantida, em homenagem à 
aplicação pura e simples do princípio da segurança jurídica? Ou seria 
plausível a sua relativização, em respeito à supremacia constitucional? 
Questionamentos como esses são fontes de muitas divergências 
doutrinárias acerca do tema. 

Um claro exemplo de possibilidade de relativização da coisa julgada é 
a existência de uma sentença que proclame A como filho de B, sem a prova 
do exame de DNA e  posteriormente venha a demonstrar o contrário, 
sendo inconstitucional porque viola o direito fundamental à identidade, 
a dignidade da pessoa humana etc. Outro exemplo bastante elucidativo 
demonstrado pela advogada tributarista Ilana Flávia Cavalcanti Silva 
(2006, on line) seria o caso de um contribuinte, que venha a pleitear a 
repetição de indébito referente ao valor pago a título de determinado 
tributo, arguindo a inconstitucionalidade da lei que instituiu a exação. 
Imagine-se que este contribuinte venha a obter pronunciamento 
desfavorável no processo, e que este pronunciamento acabe por transitar 
em julgado. Suponha-se, então, que posteriormente venha o Supremo 
Tribunal Federal a declarar, por ação direta, a inconstitucionalidade 
da norma, retirando-a do ordenamento. O valor porventura pago pelo 

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA



DIÁLOGO JURÍDICO

78

contribuinte configuraria, por certo, locupletamento indevido em favor 
da Fazenda Pública. Contudo, por força da coisa julgada, estaria o 
contribuinte impedido de obter a sua restituição, em virtude da decisão 
trânsita em julgado violadora da Constituição. 

A manutenção da coisa julgada, nestas situações, certamente 
configuraria a concretização de uma incoerência jurídica. O apontado 
rigor excessivo no tratamento deste instituto conduz a situações absurdas, 
tanto no que tange à incompatibilidade de seus efeitos com instituições 
e conceitos básicos do Direito, quanto no que se refere à solução de 
problemas surgidos na prática forense. Nas palavras da citada advogada, 
tem-se que:

Com efeito, a coisa julgada é instituto protegido pela Constituição, 
que, ao lado dos institutos do direito adquirido e do ato jurídico 
perfeito, previstos como direitos fundamentais do ordenamento 
jurídico brasileiro, consagra os princípios constitucionais da 
segurança e da certeza jurídicas. Importa ressaltar, inclusive, que 
disposta entre os direitos fundamentais do Estado de Direito, a 
coisa julgada constitui cláusula pétrea, não podendo ser abolida 
por Emenda Constitucional. (SILVA, 2006, on line).

O tratamento da matéria encontra respaldo tanto na Constituição 
Federal quanto na legislação infraconstitucional. Para exemplificar, os 
institutos da ação rescisória e revisão criminal são instrumentos aptos a 
desconstituir uma sentença transitada em julgado que contenha algum 
vício autorizador da sua desconstituição, previstos no Código de Processo 
Civil e Código de Processo Penal, respectivamente. Vale ainda citar os 
dispositivos dos arts. 741, inciso II e parágrafo único; 745, inciso I e V; 
475-L, inciso II e § 1º, todos do CPC e a Ação declaratória de nulidade 
ou querela nullitatis. Esses meios de impugnação da coisa julgada 
inconstitucional serão estudados em momento oportuno.

A tese da relativização da coisa julgada inconstitucional vem 
ganhando cada vez mais adeptos no âmbito processual e constitucional, 
pois é uma imperiosa necessidade para qualquer sistema processual a 
adequação entre a ordem constitucional vigente e o conteúdo das decisões 
proferidas pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, Ilana Flávia Cavalcanti 
Silva (2006, on line) é bastante clara ao afirmar que:

NATHALIE DE PAULA CARVALHO



DIÁLOGO JURÍDICO

79

É que, como já fora mencionado, a manutenção a qualquer 
custo da coisa julgada, por vezes, leva a situações que induzem 
à perplexidade tanto o julgador quanto as partes figurantes do 
processo. Deste modo, é patente a necessidade de se buscar uma 
adequação do instituto da coisa julgada à realidade do sistema 
jurídico como um todo, através da aplicação dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, no que interessa 
ao presente trabalho, quando transitadas em julgado sentenças 
contrárias à Constituição.

Também nessa esteira de raciocínio, Carlos Valder do Nascimento 
(2005, p.10-11):

Havendo simetria entre segurança e justiça na perspectiva lógica 
da aplicação do direito, o conflito que se procura estabelecer entre 
ambas é de mera aparência. De fato, inadmissível a segurança 
servir de pano de fundo para impedir a impugnação da coisa 
julgada, imutável, imodificável e absoluta, na percepção dos 
processualistas mais conservadores. Mas torna-se necessário 
enfrentar tais resistências, desmistificando essa ideia de superação 
do Estado de Direito pelo Poder Judiciário. [...] Transparece 
dissonante, nessa perspectiva, invocar-se a segurança jurídica 
para acolher a tese de que a coisa julgada faz preto-branco, ao 
se querer impigir-lhe o caráter de absolutividade de que não é 
revestida. Os princípios da moralidade, da justiça e da equidade 
devem ser realçados como apanágio de uma sociedade civilizada, 
de modo a revelar seu degrau de superioridade em confronto com 
os demais que povoam o universo jurídico. (sic!)

Não se deve olvidar ainda o princípio da constitucionalidade das 
normas jurídicas, também conhecido por princípio da compatibilidade 
vertical, que também tem status constitucional, o qual versa que as 
decisões emanadas pelo Poder Judiciário devem ser compatíveis com a 
Constituição Federal, caracterizando o controle de constitucionalidade 
do ato jurisdicional. Carlos Valder do Nascimento afirma que (2005, 
p. 14) “[...] nula é a sentença que não se adequa ao princípio da 
constitucionalidade, porquanto impregnada de carga lesiva à ordem 
jurídica [...]”. 
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É fato que a desconsideração da coisa julgada inconstitucional está 
sendo cada vez mais aceita no âmbito doutrinário e jurisprudencial, 
permanecendo, logicamente, algumas posições contrarias. Apesar de 
ser um fenômeno que põe em choque dois princípios fundamentais para 
qualquer ordem democrática, quais sejam a supremacia constitucional 
e a segurança das relações jurídicas, é de fundamental importância para 
evitar que situações patológicas se perpetuem no mundo jurídico.

A relativização da coisa julgada inconstitucional significa a 
mitigação deste instituto, devendo a sentença eivada pelo vício da 
inconstitucionalidade ser desconstituída pelos meios processuais 
adequados, os quais serão analisados oportunamente. Primeiramente, 
deve-se fazer uma abordagem quanto aos principais princípios 
constitucionais inerentes ao tema, a fim de que se possa tecer uma análise 
mais profunda. Na análise acerca da relativização da coisa julgada 
inconstitucional, devem ser levados em consideração dois princípios 
importantíssimos para garantir a harmonia no Estado Democrático de 
Direito: o princípio da segurança jurídica, representando a estabilidade 
das relações jurídicas, em contraposição com o princípio da supremacia 
constitucional. 

Para os que defendem a possibilidade de desconstituição da coisa 
julgada eivada pelo vício da inconstitucionalidade, o princípio da 
segurança jurídica sofre uma mitigação para abrir caminho à supremacia 
constitucional, não devendo ser mantida no mundo fático e jurídico uma 
decisão judicial com força de trânsito em julgado que inequivocadamente 
contrarie a Carta Magna de um país. Por outro lado, para a corrente 
contrária à desconstituição da coisa julgada inconstitucional, deve 
prevalecer a segurança jurídica, resguardando-se a estabilidade das 
relações amparadas pela decisão em questão, sob o argumento de que, 
se assim não fosse, ferir-se-ia um dos fundamentos mais importantes do 
Estado Democrático de Direito.

O constitucionalista Paulo Otero, citado por Leonardo de Farias 
Beraldo (2005, p. 179), relembra o fato de que o Poder Judiciário, assim 
como os demais órgãos componentes da Administração Pública, pode 
proferir decisões patológicas, desrespeitando o direito vigente, ferindo 
a ordem constitucional. Nesta esteira de raciocínio, entender que as 
decisões proferidas pelos Magistrados de 1º grau e Tribunais não devem 
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passar por um controle na sua constitucionalidade, como acontece com as 
leis e atos normativos em geral emanados do Poder Legislativo, significa 
conferir um tratamento diferenciado ao Poder Judiciário, “[...] porque se 
as leis e atos administrativos podem ser declarados inconstitucionais a 
qualquer tempo, nada mais sensato, justo e coerente que a coisa julgada 
inconstitucional também possa, uma vez que os três órgãos do Poder são 
iguais.” (OTERO apud BERALDO, 2005, p. 180).

Desta forma, a coisa julgada inconstitucional, mesmo coberta pelo 
manto da imutabilidade e indiscutibilidade, deve ser desconstituída, 
uma vez que irão ser geradas situações absurdas e contraditórias, pois é 
certo que o juiz, como ser humano que é, pode errar, tornando-se cada 
vez mais comum o erro in judicando, sendo necessária a oferta de meios 
processuais aptos a resguardar o respeito à Constituição. Esta falha pode 
passar pelas outras instâncias de decisão e não ser percebida, eternizando 
e protegendo uma situação indevida. 

3 A ponderação do princípio da segurança jurídica e da supremacia 
constitucional 

O princípio da supremacia constitucional (ou constitucionalidade), 
o qual tem grande importância para qualquer ordenamento jurídico, 
quer dizer que todas as leis e atos normativos são presumivelmente 
compatíveis com a Constituição até declaração em contrário. Segundo 
o constitucionalista português Jorge Miranda, citado por Leonardo 
de Farias Beraldo (2005, p. 174), “o princípio da constitucionalidade 
funciona como a ratio legis da garantia jurisdicional da Constituição.” 
(grifo original). 

Disso se extrai que a atividade jurisdicional está intimamente ligada 
a essa ideia de respeito à Constituição, sob pena de seus atos serem 
considerados nulos de pleno direito quando não seguirem tais diretrizes. 
Tem-se, pois, que o princípio da constitucionalidade não passa de uma 
consequência direta da força normativa e vinculativa da Constituição 
enquanto Lei Fundamental da ordem jurídica e pode ser enunciado a 
partir do contraposto da inconstitucionalidade.

O princípio da segurança jurídica, por seu turno, garante a 
estabilização das relações jurídicas, na medida em que possibilita que 
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as matérias submetidas ao Poder Judiciário tenham uma resposta final, 
evitando que os litígios se prolonguem indefinidamente no tempo ou 
permaneçam sem solução.  

No tocante à relativização da coisa julgada inconstitucional, existe 
o conflito entre o princípio da supremacia constitucional e da segurança 
jurídica, sendo o meio adequado para a solução dessa controvérsia 
a aplicação do princípio da proporcionalidade. No que se refere à 
adequação, deve-se escolher uma medida apropriada para a consecução 
do fim almejado. A necessidade afirma que devem ser respeitados 
determinados limites para o alcance do objetivo principal e por fim, com 
a proporcionalidade em sentido estrito, devem-se sopesar as vantagens 
e desvantagens para atingir ao foco almejado. Assim, estar-se-á fazendo 
uma ponderação dos princípios da segurança jurídica e supremacia 
constitucional.

4 O princípio da proporcionalidade 

Também conhecido como princípio da proibição do excesso 
(CANOTILHO, 2002, p.266), o princípio da proporcionalidade possui 
um fundamento bastante discutido. Segundo J.J. Gomes Canotilho (2002, 
p. 266), alguns o entendem como derivação do Estado de Direito; outros 
acham que o princípio da proporcionalidade se insere no âmbito dos 
direitos fundamentais, existindo ainda uma corrente que o considera como 
qualidade da regra da razoabilidade, através da qual o juiz, quando da 
análise do caso concreto, avalia as dimensões do comportamento humano 
razoável, tendo em vista a situação fática e a existência de precedentes 
jurisprudenciais. Sobre o assunto, Valeschka e Silva Braga (2004, p.79-80) 
afirma que:

para os jusnaturalistas, o princípio da proporcionalidade poderia 
ser considerado um princípio de validade universal, não se 
restringindo aos limites de determinado ordenamento jurídico. Seu 
fundamento de validade é apontado pela doutrina nacional como 
sendo: o Estado de Direito, o devido processo legal, o princípio 
da legalidade, o catálogo geral dos direitos fundamentais, a 
unidade da Constituição ou mesmo na conjugação desses critérios, 
enquanto Alexy o entende como derivado da própria estrutura das 
normas jurídicas fundamentais. 
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As normas jurídicas se dividem em normas-regras e normas-princípios. 
Alguns critérios lembrados por J.J. Gomes Canotilho como utilizados pelos 
autores para tentar diferenciar as normas-regras das normas-princípios são 
(CANOTILHO, 2002, p.1144): o grau de abstração, possuindo um maior 
grau os princípios, ao passo que as regras possuem um grau de abstração 
reduzida; o grau de determinabilidade, sendo os princípios mais vagos 
e indeterminados, enquanto as regras são passíveis de aplicação direta 
e o caráter de fundamentabilidade, tendo os princípios uma natureza 
estruturante e fundamental no ordenamento jurídico. 

Sinteticamente, Canotilho (2002, p.1144) assinala que tal distinção 
versa sobre a qualidade de dois tipos de normas jurídicas. Assim, pode-se 
diferenciá-las da seguinte forma: as normas-regras são imperativas (incidem 
ou não, são válidas ou não); possuem entre si uma convivência antinômica; se 
relacionam através da exclusão mútua e possuem os critérios das antinomias 
aparentes para a solução de conflitos. Já as normas-princípios impõem um 
mandado de otimização (gradação); possuem uma convivência conflitual; 
coexistem e o critério para a solução de possíveis conflitos é o princípio da 
proporcionalidade, sendo esta uma das suas finalidades. 

É uma limitação ao poder legislativo, atingindo da mesma forma o 
estado-administração e o estado-juiz, que deve ter suas opções políticas 
mensuradas, harmonizando-as com os fins constitucionais previstos, 
intencionando evitar os abusos e excessos de poder por parte das 
autoridades públicas, sendo entendido como tais, de maneira geral, 
os agentes públicos que detém poder de decisão. Sobre a aplicação e 
finalidade do princípio da proporcionalidade, assevera Maria Coeli 
Simões Pires (2005, p.613):

Segundo tal orientação, atrelado à ideia de Constituição 
como ordem axiológica, presta-se a compatibilizar situações 
contrapostas, não obstante o risco da impossibilidade de 
acertamento de interpretações jurídicas constitucionalmente 
adequadas e a existência de outros mecanismos mais seguros 
e imparciais estritamente colocados no plano deontológico. De 
qualquer modo, é necessário que, na sua aplicação, o intérprete 
tenha sempre em vista a forma pela qual pode vulnerar em menor 
grau o valor desatendido, e não como pode alcançar com maior 
eficácia o princípio escolhido, operando a chamada exclusão 
racional daquele preterido, seja ele a segurança jurídica, seja o 
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de mutação, solução que ademais não pode cristalizar-se como 
uma espécie de norma não escrita.

Assim, resta claro que o princípio da proporcionalidade serve, 
portanto, como uma espécie de balizamento a fim de delimitar a 
discricionariedade da atuação estatal.  

5 Proporcionalidade versus razoabilidade

Por vezes, alguns doutrinadores entendem erroneamente os princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade como sinônimos. Apesar de 
guardarem entre si certa interdependência, cumpre não confundi-los. 
Nas palavras de Leonardo de Farias Beraldo (2005, p.172), o princípio 
da razoabilidade pode ser entendido como:

É a relação de congruência lógica entre o motivo ou o fato e a 
atuação concreta da Administração, que possibilita averiguar 
se o ato administrativo está dentro da moldura legal. Princípio 
que serve de parâmetro à interpretação das leis e aos atos da 
administração ao preconizar o bom senso na aplicação do direito, 
apoiando a legalidade e o respeito à Constituição. 

O princípio da razoabilidade difere do princípio da proporcionalidade, 
pois não requer a existência de uma relação meio-fim (BRAGA, 2004, 
p.111). Essencialmente, examina-se a situação pessoal do envolvido, 
o motivo e o fim. Não se trata de um exame abstrato do bem jurídico 
e da medida adotada para resguardá-lo, mas de se analisar se aquela 
medida – adequada à generalidade dos indivíduos e para a maioria das 
situações – não importaria na impossibilidade de realização do bem 
jurídico para determinado indivíduo. A ênfase na apreciação de um 
caso, regida pela razoabilidade, se dirigirá à excepcionalidade do caso 
concreto (motivo-fim).   

A razoabilidade individualiza o comando normativo às especificidades 
do caso individual. Assim como a proporcionalidade, fornece 
parâmetros de mensuração de outras normas (estas sim, detentoras 
de conteúdo material) quando em conflito, ora abstratamente, ora em 
concreto; seja considerando a generalidade dos casos, sejam as suas 
particularidades. Todavia, em um caso ou em outro, sempre o conteúdo 
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será formal, considerando-se meio-fim (proporcionalidade) ou motivo-fim 
(razoabilidade). 

 6 Conclusão

Resta claro que, nos dias atuais, o mito da intangibilidade da coisa 
julgada é relativo, ainda mais quando se está a tratar de uma sentença/
acórdão inconstitucional com força de trânsito em julgado. Diante de 
um vício desta grandeza, surgiram muitas vozes no direito brasileiro 
no sentido de expor a necessidade de desconstituir as decisões judiciais 
maculadas pela inconstitucionalidade. Mesmo sendo a relativização 
da coisa julgada um assunto que ainda gera muitas divergências no 
âmbito doutrinário, é certo que esta concepção acerca do instituto da 
res judicata vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive perante os 
Tribunais pátrios.

O fundamento maior para os que admitem a desconstituição da coisa 
julgada inconstitucional seria a incoerência existente entre uma decisão 
judicial veiculando comando incompatível com a Lei Maior do país 
acobertada pelo manto do trânsito em julgado, tornando-se, em virtude 
disso, intocável, intangível, guardando no seu âmago uma situação 
jurídica em frontal contradição com a realidade. 

Diante de situações assim, torna-se imperioso a análise pormenorizada 
do caso concreto, sendo a solução mais prudente a consideração de que, 
por vezes, o princípio da supremacia da Constituição Federal deverá 
prevalecer sobre o princípio da segurança jurídica. Isso se dá porque a 
coisa julgada, expressão de segurança e certeza que se espera de qualquer 
decisão judicial, não pode veicular comandos em flagrante contradição 
com a Magna Carta. Se assim se permitir, está-se a afirmar a possibilidade 
de se tornar um instituto mais importante que a própria Constituição.
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O PROCESSO CIVIL E A INICIATIVA DO JuIZ NA 
PRODuÇÃO DE PROVAS

TIAGO ARAuJO FILGuEIRAS1

Resumo: O trabalho apresenta uma reflexão acerca da iniciativa do juiz 
na produção de provas no Processo Civil; descrevendo, assim, a postura 
esperada de um magistrado frente à análise das provas constantes de um 
processo. A moderna doutrina processual concede ao juiz amplos poderes 
de iniciativa na produção de provas, independentemente da discussão 
sobre a indisponibilidade ou disponibilidade do direito debatido em juízo. 
O objetivo geral do trabalho foi apontar para a importância da participação 
do juiz no Processo Civil, não apenas como expectador passivo, diante 
das alegações e pedidos das partes, mas como o norteador do processo, 
determinando de ofício a produção de provas que julgar indispensáveis 
para a elucidação da causa.

Abstract:  The current work intends to provide a reflection about the 
Magistrate’s initiative on production of the evidences for the process. 
By this initiative, we describe the expectable positioning of a judge front 
of the analysis of the evidences contained in the process. The general goal 
of our research was to focus the importance of the judge’s participation on 
Civil Process, not only as a passive spectator, considered the allegations 
or the pats request, but as a director of the action, who determinates 
directly the production of essential evidence. The methodology of the 
present work is restricted to a theoric description, based on the opinions 
of diverse authors.

Sumário: 1 Introdução – 2 Os poderes instrutórios do juiz e a indisponibilidade 
ou disponibilidade do direito alegado em juízo – 3 A atividade do juiz e das 
partes no desenvolvimento processual – 4 A iniciativa do juiz na produção 
de provas – 5 A iniciativa do juiz na produção de provas e a garantia 
constitucional da imparcialidade judicial – 6 Conclusão.

1 Professor de Direito Civil da Faculdade Farias Brito de Fortaleza-CE, Mestre em Direito Público 
pela Universidade Federal do Ceará, Defensor Público do Estado do Ceará.
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Palavras-chave: Provas. Processo Civil. Direitos disponíveis e 
indisponíveis. Iniciativa do juiz.

1 Introdução

O direito à prova, como direito fundamental, é recente e teve 
origem no Brasil com a Constituição Federal de 1988, que assegura as 
garantias constitucionais processuais, exigindo uma interpretação das 
leis infraconstitucionais, entre as quais está o Código de Processo Civil. 
Nesse sentido, o juiz é convocado a participar da instrução processual 
civil, de modo a torná-la um instrumento a serviço de objetivos sociais, 
políticos e jurídicos da nova ordem constitucional.

Nesse contexto, o juiz toma uma posição mais ativa no processo, 
tendo sempre por substrato os princípios de Direito Público, notadamente, 
Direito Constitucional. Assim, ele deixa de ser um mero expectador, 
passivo diante das alegações e pedidos das partes, assumindo, na 
busca da verdade, o seu verdadeiro papel de comandante do processo, 
determinando de ofício a produção de provas que julgar indispensáveis 
para o esclarecimento da causa.

Dessa forma, o juiz garante a proteção dos direitos individuais e a 
observância da ordem jurídica, insurgindo-se contra o individualismo 
reinante no Processo Civil, não condizente com os ditames 
constitucionais.

O objetivo geral do trabalho foi refletir sobre a participação do 
juiz no Processo Civil, não apenas como expectador passivo diante 
das alegações e pedidos das partes, mas como norteador do processo, 
determinando de ofício a produção de provas que julgar indispensáveis 
para o esclarecimento da causa.

2 Os poderes instrutórios do juiz e a indisponibilidade ou disponibilidade 
do direito alegado em juízo

Doutrina corrente afirma que a depender da natureza do direito 
discutido em juízo, maiores ou menores serão os poderes do juiz no 
referente à produção de provas. Neste caso, em sendo indisponível o 
direito discutido em juízo, amplo seriam os poderes do juiz quanto à 
determinação de ofício de provas; por outro lado, em sendo disponível 
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2 MICHELI. Teoria geral da prova. Repro 03, p 163, apud Bedaque; 2001, p. 127.
3 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 2001, p. 128
4 PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as reformas da lei processual civil brasileira. 

Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, 2000.

a natureza do direito em litígio, poucos seriam os poderes instrutórios 
do magistrado.

Um direito indisponível exigiria a busca da verdade material enquanto 
um direito disponível contentar-se-ia com a verdade formal.

Em sede de direitos disponíveis, as partes teriam, precipuamente, 
a tarefa de carrearem aos autos os elementos aptos a provarem suas 
alegações. Tal preponderância das partes, não se faria sentir, porém, 
quando em discussão direitos indisponíveis.

Interesse público, todavia, existe sempre que se busca o reconhecimento 
de direitos subjetivos, independentemente da natureza do direito discutido 
em juízo.

Preceitua Micheli (apud BADAQUE, 2001: 179)2 que
ótimo seria obter uma unificação de meios de prova, no cível e 
no penal, como aconteceu no processo sueco, por exemplo. Mas, 
se isto não é sempre possível e realizável, também o processo 
civil deve estar em condições de reconstruir uma verdade 
‘substancial’, isto é, o mais vizinha possível daquela efetiva ou 
extraprocessual.

Como ensina Bedaque (op. cit.), a natureza da relação jurídica 
controvertida não importa, pois, sendo o processo um instrumento da 
atividade jurisdicional do Estado, a sua integridade interessa ao Estado, 
ao ordenamento jurídico vigente, sendo irrelevante se a matéria discutida 
em juízo é disponível ou indisponível, civil ou penal. As diversas 
disciplinas processuais (processo civil, administrativo, penal, trabalhista 
etc.) pertencem todas ao mesmo ramo do direito, naquilo hoje chamado 
de Teoria Geral do Processo.3

Puoli (2000)4, em dissertação de mestrado na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco, sustentou que: 

[...] o grau de intensidade desta atuação irá, para não dizer 
deverá, variar conforme o grau de disponibilidade do interesse. 
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5   BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz, 2001: 132

Esta ressalva atende à própria realidade do cotidiano forense, de 
forma que, não sendo possível fechar os olhos à situação fática, 
não se pode querer que em todos os casos tenha o juiz o mesmo 
grau de participação, estudo e aplicação. Exigir isto seria utópico 
e corresponderia a contribuir para uma elevação no tempo de 
processamento das demandas, o que é, também, inadmissível.

O Estado, todavia, não pode aceitar decisões ou assumir o risco de 
decidir de modo injusto em face da postura das partes que, através de 
manobras, conchavos, ou simplesmente de sua inércia, conduzam o 
processo a um determinado resultado, que apesar de fictício, quando não 
dizer portador de fraudes, traga o aval do Poder Judiciário, juntamente 
com toda a força coercitiva apta a fazer valer uma sentença judicial.

Dessa forma, em processos nos quais se discutem interesses 
privados, não possuem as partes o monopólio na instrução da causa, 
não cabendo a discussão sobre disponibilidade ou indisponibilidade do 
interesse discutido, uma vez que o processo funciona sempre como um 
instrumento público, através do qual o Estado aplica a norma ao caso 
concreto, atendendo, assim, um interesse seu, qual seja, a realização da 
ordem jurídica, indispensável para a convivência social.

O juiz em sendo privado os interesses discutidos não poderá intervir 
quanto ao poder da parte de dispor de seu direito, que remanesce com a 
parte como fruto do princípio da autonomia da vontade das partes.

Nesta visão, as partes perdem, tão-só, a disponibilidade quanto ao 
proceder do processo, não podendo determinar o seu modo e ritmo, 
muito embora, na sua função de colaboradoras, dentro de um processo 
coordenado, pautado pelas relações de cooperação entre juiz e partes, 
estas últimas devam fornecer ao magistrado, as melhores condições 
possíveis para um julgamento rápido e eficaz.

É por ter interesse no resultado do processo, independentemente da 
disponibilidade ou indisponibilidade do direito alegado, que o juiz não 
pode permanecer omisso frente à lide.

Conclui, então Bedaque (2001: 132)5: 
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[...] uma coisa é a relação jurídico – substancial; outra a relação 
processual. Esta, uma vez iniciada, deve desenvolver-se de forma 
a propiciar à função jurisdicional o melhor resultado possível. E 
tal resultado, quanto mais próximo da realidade fática deduzida 
em juízo, mais satisfatório será. [...] É evidente que o Estado 
tem interesse em que a decisão retrate a realidade, ainda que 
disponível o objeto do processo. Somente assim a jurisdição terá 
alcançado plenamente o seu objeto: a correta atuação da norma, 
que proporciona a verdadeira paz social.

O magistrado, dentro da relação jurídica, é ademais o único sujeito 
processual a procurar uma solução justa para a contenda, uma vez que 
cada uma das partes almeja proteger um interesse particular seu.

A iniciativa do juiz, na produção de provas, não retira, porém, das 
partes a tarefa de produzirem as provas necessárias ao feito, aliás, direito 
fundamental destas, visto que são estas as maiores interessadas no pleito 
e também as que se encontram em melhor posição para a demonstração 
dos fatos que repercutiram em suas vidas, fazendo-as recorrer ao Poder 
Judiciário, instância última para solução de conflitos que não lograram 
um fim por outros meios de pacificação social.

3 A atividade do juiz e das partes no desenvolvimento processual

O desenvolvimento formal do processo não compete às partes, não 
podendo estas determinar o modo como a jurisdição opera. Some-se a isto 
o fato de não haver lei diferenciando a atividade do juiz, caso o direito 
discutido em juízo seja disponível ou indisponível. O legislador não faz 
qualquer distinção quando da leitura do artigo 130 do CPC brasileiro.

“Art. 130 do CPC: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 
da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O juiz atua no processo com a obrigação de distribuir justiça aos seus 
jurisdicionados. O magistrado, ao julgar um conflito particular, está, em 
verdade, contribuindo para o bem-estar de toda uma coletividade e, desse 
modo, deve utilizar todos os meios legais postos a sua disposição para 
atingir o ideal de justiça, meta última do processo. 

O magistrado, além do direito, possui o dever de determinar à produção 
de ofício de provas, a fim de satisfazer os princípios informadores do 
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Direito Processual e a concreção do Direito Material posto em juízo.
O poder instrutório do juiz circunscrever-se-ia, porém, aos fatos 

demandados, devendo, limitar-se ao pedido e à causa de pedir, ou seja, 
ao libelo da ação; respeitando-se, sempre, o princípio do contraditório e 
o princípio da motivação das decisões judiciais.

Neste passo, esclarece Grinover (s/d: 3-10)6, que
[...] a atuação do juiz na atividade instrutória não é ilimitada. 
Existem balizas intransponíveis à iniciativa oficial, que se 
desdobram em três parâmetros: a rigorosa observância do 
contraditório, a obrigatoriedade de motivação, os limites impostos 
pela licitude (material) e legitimidade (processual) das provas.

Como já fora dito, de há muito se encontra afastado o individualismo 
redutor da atividade do juiz no Processo Civil, que via as lides como 
de interesse exclusivo dos litigantes, devendo o Estado garantir apenas 
as regras legais, a fim de que os litigantes não fizessem justiça pelas 
próprias mãos. Todo esse sistema, no qual o juiz era apenas um mero 
expectador, foi construído com o intuito de se resguardar a imparcialidade 
do magistrado.

4 A iniciativa do juiz na produção de provas

No referente à produção da prova, a doutrina tradicional sempre 
conferiu ao juiz um papel secundário, afirmando incumbir às partes a 
instrução probatória, devendo o magistrado limitar-se à verificação e à 
valorização dos elementos levados aos autos pelas partes.

Dentro dessa visão, o juiz não pode investigar os fatos, nem tomar 
iniciativas para elucidá-los, sob pena de quebra da sua imparcialidade.

Para Santos (1998)7, no tocante às provas, vige o poder da iniciativa 
das partes, tendo as mesmas o ônus e a responsabilidade de fornecer ao 
magistrado os elementos de prova de suas afirmações, nas quais, aliás, 
assentam o seu pedido. Somente seria lícito ao juiz a determinação 
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de provas de ofício, quando estivesse o magistrado em dificuldade na 
formação de sua convicção, nos casos em que houvesse necessidade 
de melhor esclarecimento da verdade, permitindo, assim, ao juiz, uma 
consciência tranquila ao sentenciar. A regra seria a propositura da prova 
pelas partes e em caráter supletivo, complementar, por exceção, poderia 
o juiz determinar provas, devendo, para tanto, motivar o despacho 
ensejador da ordem.

Para Moacyr Amaral, a ampliação dos poderes judiciais, na atividade 
probatória, ofende o princípio  da igualdade das partes, podendo ocasionar 
a quebra da imparcialidade judicial.8

Nesse mesmo sentido, ensinam Alvim e Pinto (1991)9:
[...] é fundamental que se tenha presente, em face dos poderes 
do artigo 130, que o juiz nunca age em favor de uma das partes, 
determinando realização de prova que só a uma delas interesse, 
pois, se o fizesse, quebraria a paridade de tratamento e ignoraria 
as disposições atinentes ao ônus da prova. Poderá fazê-lo 
ante sua indispensabilidade em função da sentença que deve 
necessariamente proferir, ou, desde que o material probatório 
esteja confuso ou insuficiente, apesar da atividade probatória já 
desenvolvida pelos litigantes. 

Assim, a determinação de provas de ofício pelo juiz, só seria lícita 
em matérias de ordem pública, de direitos indisponíveis, ou em casos de 
total perplexidade ou insubsistência da prova carreada aos autos.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado 
por Lopes (op. cit.: 72)10:

na fase atual da evolução do Direito de Família, é injustificável 
o fetichismo de normas ultrapassadas em detrimento da verdade 
real, sobretudo quando em prejuízo interesses de menor. Tem o 
julgador iniciativa probatória quando presentes razões de ordem 
pública e igualitária como, por exemplo, quando se esteja diante de 
causa que tenha por objeto direito indisponível (ações de estado) 
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ou quando o julgador, em face das provas produzidas, se encontre 
em estado de perplexidade ou, ainda, quando significativa 
desproporção econômica ou sociocultural entre as partes.

Melhor doutrina, contudo, é a que confere, como visto anteriormente, 
amplos poderes instrutórios ao juiz, independentemente da discussão 
sobre a disponibilidade ou indisponibilidade do Direito alegado em 
juízo, pois com o advento da concepção publicística do processo e o 
entendimento da jurisdição como prerrogativa da soberania nacional, 
percebeu-se que o processo garante, além dos direitos subjetivos, o 
próprio direito objetivo, posto a viger pelo Estado que tem tanto ou mais 
interesse na  sua observância do que os particulares.

5 A iniciativa do juiz na produção de provas e a garantia constitucional 
da imparcialidade judicial

Com essa nova diretriz, e sem prejuízo da imparcialidade do juiz, teve 
este seus poderes ampliados, devendo impulsionar o processo, reprimir 
a má conduta das partes, conhecer de circunstâncias de ofício, as quais 
dependiam anteriormente de alegação das partes, e determinar a feitura 
ex officio de provas.

A produção ex officio da prova pelo juiz sofreu uma modificação, 
devido à reformulação do princípio dispositivo feita por Cappelletti. 
A noção de publicização do processo e os estudos sobre a efetividade 
processual fizeram-se sentir no fortalecimento dos poderes instrutórios 
do juiz.

A posição de Cappelletti é assim resumida por Lopes  (op. cit.) :
 a) o princípio dispositivo, em sua moderna configuração, significa 
apenas que a iniciativa das alegações e dos pedidos incumbe às 
partes, não ao juiz; b) a iniciativa das provas não é privativa das 
partes, podendo o juiz determinar as diligências necessárias à 
integral apuração dos fatos; c) o juiz, a par das funções próprias 
de diretor formal do processo, exerce um poder de intervenção, 
de solicitação, de estímulo no sentido de permitir que as partes 
esclareçam suas alegações e petições, a fim de ser assegurado um 
critério de igualdade substancial delas.
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O interesse maior é o da verdade na decisão final. Inconvenientes são 
as demandas que findam devido a lapsos de uma das partes ou aquelas 
que se inutilizam por preliminares processuais e convenientes são aquelas 
que resolvem o mérito dos conflitos, colocando o direito ao lado de quem 
realmente o possui.

O juiz, portanto, deve manter com as partes e seus representantes 
uma ampla abertura, dando-lhes esclarecimentos e chamando a atenção 
dos contendores para situações não inteiramente esclarecidas, as quais 
poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem que com isto a sua 
imparcialidade fique comprometida; atuando, sempre, na busca da 
verdade e justiça das decisões.

Conforme lição de Dinamarco (1990: 275)11: 
o juiz moderno compreende que só se lhe exige imparcialidade 
no que diz respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e 
recusa a estabelecer distinções em razão das próprias pessoas ou 
reveladoras de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, 
porém, a indiferença. 

Se o Estado contemporâneo não mais admite a indiferença do juiz 
no trato com o processo, a sua participação ativa também encontra 
limites, ditados sobretudo pelo princípio da razoabilidade e necessidade 
de fundamentação de suas decisões, justamente para que se garanta o 
devido processo legal e com ele a segurança jurídica.

O juiz não deve nem mesmo temer, como ensina o Ministro Néri 
da Silveira, que essa sua atividade de esclarecimento de certos pontos 
para uma das partes denuncie seu ponto de vista sobre certos aspectos 
do processo, pois o derradeiro desate da causa depende sempre da 
concorrência de uma gama de fatores.12

Ao decidir, o juiz depara-se com a figura do bem comum e grande 
deve ser o seu cuidado na verificação da observância dos direitos e 
garantias dos indivíduos, principalmente dos necessitados, para que não 
ocorra, em virtude de sua desproteção econômica, lesão ao princípio da 
efetiva igualdade entre as partes no processo.
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Frente a este quadro, o juiz, principalmente o de primeira instância, 
atento aos princípios constitucionais e ao bem estar comum, deve realizar 
de ofício as provas necessárias ao esclarecimento das lides.

A atividade judicial na determinação de provas de ofício, longe de ser 
supletiva, deve ser a mais ampla possível, a fim de retratar com fidelidade 
os fatos acontecidos. Neste sentido, Righi (1993: 44-45) 13 : 

[...] apesar da letra da lei, ainda há quem se curve ao peso da 
tradição do princípio dispositivo e por isso procure atenuar o poder 
probatório do juiz, taxando-o de atividade meramente supletiva 
da iniciativa probatória das partes, estas sim encarregadas do 
ônus da prova. Mas eu não creio que este seja o modo correto 
de se dar interpretação ao art. 130 do Código de Processo Civil. 
Entendo que o certo é dizer-se que o juiz dispõe de ampla, 
amplíssima iniciativa probatória, exercível inclusive no caso de 
inércia das partes, e mais: exercível até mesmo contra a vontade 
das partes. Suponha-se que autor e réu pretendam o julgamento 
antecipado da lide, nem por isso o magistrado irá efetuá-lo se 
a decisão conscienciosa do litígio exigir produção de provas. 
O compromisso maior do juiz moderno é com a realização da 
justiça, essa é a sua tarefa, para isso ele está investido, inclusive 
de poderes de iniciativa probatória.

Dentro dos limites da demanda, que não podem ser alargados de 
ofício pelo juiz, possui este todos os poderes necessários para uma boa 
e correta instrução probatória.

Um julgamento, para ser correto, deve guardar a maior correspondência 
possível entre a norma aplicada à espécie e os fatos reconstituídos, afinal, 
a norma incide sobre o fato que gera o direito.

Dessa forma, tão importante quanto perquirir a norma aplicável 
à hipótese ‘sub judice’ será a comprovação dos fatos tal como estes 
realmente aconteceram, a fim de que o magistrado possa julgar 
satisfatoriamente.

Ninguém melhor que as partes, que possuem o conhecimento dos 
fatos, para indicar ao juiz as provas necessárias à instrução do feito. 
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Dessa regra de experiência, não decorre, porém, a limitação do juiz na 
busca da verdade, não se lhe devendo assomar temores quanto à sua 
imparcialidade.

A realização ex officio de provas pode ajudar o juiz na tarefa de 
garantir o ganho de causa aquele que tinha razão e esse resultado não é de 
forma alguma rejeitado pelo Direito. Além disso, ao determinar de ofício 
uma diligência, o juiz não sabe de antemão qual será o seu resultado, que 
pode ser nenhum, como pode favorecer uma das partes. Caso argumente-se 
que uma parte foi favorecida pelo esclarecimento da questão que outrora 
jazia no escuro, quebrando-se, assim, a imparcialidade judicial, pode-se 
contra-argumentar afirmando-se que a obscuridade daquela questão, agora 
esclarecida, favorecia da mesma forma, uma das partes, interessada na sua 
não elucidação.

Vistas as coisas sob tal ângulo, chegar-se-ia à conclusão de que o juiz 
seria parcial ao tomar a iniciativa probatória e também quando ficasse 
inerte. Como afirma Barbosa Moreira (op. cit.: 114) equacionar-se o 
problema dessa forma é impróprio, pois se condena o órgão judicial, em 
todos os casos, a condição de parcial.14

Errônea, também, se mostra a doutrina que vê na ampliação dos 
poderes  instrutórios do juiz uma manifestação de autoritarismo político, 
capaz de diminuir ou até mesmo extinguir a autonomia da vontade das 
partes. Para os defensores de tal doutrina, se uma parte não produziu 
uma prova que lhe cabia fazer, foi porque preferiu tacitamente renunciar 
ao direito que seria garantido pela prova não feita. Tal posicionamento, 
fruto da ideia de que o Processo Civil trata principalmente de direitos 
disponíveis, não leva em conta outras questões, como a necessidade da 
garantia da verdade; falhas de representação judicial, principalmente, para 
os mais desafortunados, pois, muitas vezes, o advogado é o único omisso; 
a prevalência do bem-estar comum e a aplicação do direito objetivo para 
quem realmente o possui. Tudo isto, sem mencionar a total  inaplicação 
de tal doutrina para os direitos indisponíveis.

O aumento dos poderes instrutórios do juiz também não é 
característica de regimes autoritários, como também não caracteriza 
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regimes democráticos. Não existe uma regra que estabeleça uma ligação 
entre os poderes do juiz na instrução processual e a democracia vivida 
em um Estado. O aumento dos poderes do juiz encontra-se ligado à 
transição do Estado Liberal para o Estado Social empenhado no lema da 
liberdade, igualdade e fraternidade e não no autoritarismo ou liberalismo 
político dos Estados.

Improcedente, assim, a crítica segundo a qual os poderes do juiz 
na produção de ofício de provas seria uma característica de um Estado 
autoritário. Importante, nesse passo, lembrar que nenhum Estado pode 
sobreviver sem autoridade, incapaz de impor sua vontade soberana, nem 
por isso contudo, pode-se tirar a ilação de que tais países são Estados 
policialescos, nos quais predomina a arbitrariedade e o uso da força, a 
impor aos cidadãos normas típicas de um Estado opressor, que a todos 
vigia e pune.

A proporcionalidade entre os poderes do Estado (sua força coercitiva) 
e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão é alcançado pela 
participação destes últimos nos destinos da nação. Como preceitua a 
CF/88, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. O 
povo participa dos destinos da nação quer diretamente, através dos 
meios de exercício direto dos seus direitos políticos fundamentais, quer 
indiretamente, através de seus representantes eleitos para os cargos dos 
Poderes Executivo e Legislativo.

Freando a ânsia autoritária do Estado, a Carta Magna estabeleceu 
como princípio constitucional geral, a dignidade da pessoa humana, 
princípio este que deve funcionar como vetor da política pública, a 
direcionar os planos governamentais no sentido de oferecer plenas 
garantias de vida e liberdade aos seus cidadãos, o que de forma alguma 
consegue-se através de um Estado opressor.

Processualmente, o princípio do contraditório, aliado às garantias 
constitucionais de ampla defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição 
funcionariam como um verdadeiro sistema de freios e contrapesos a uma 
possível atitude arbitrária. Não se pode, porém, restringir os poderes do 
magistrado, antevendo um possível mau uso dos mesmos, pois isso, como 
dito antes, representaria um descrédito não na pessoa física do juiz e sim 
no Poder Judiciário, que não seria digno de uma prerrogativa devido a 
incompetência ou desonestidade de um de seus membros; posição, nada 
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espantosa, em tempos nos quais se discute um controle externo para o 
Judiciário, detentor de supostas ‘caixas pretas’, como dito pelo chefe do 
Poder Executivo Federal.

O juiz civil não é um expectador neutro e passivo limitado a 
contemplar a lide das partes, sem nenhuma possibilidade de intervenção. 
O ativismo judicial permite e, ao mesmo tempo, obriga o juiz a intervir 
no processo, a fim de garantir o livre ‘jogo’ das partes no processo. 
O magistrado não pode ficar atrelado, somente, àquilo que as partes 
ofertaram como prova, devendo elucidar todos os elementos de fato 
importantes para a concreção do Direito Material.

Assim, mesmo que alguns juízes extrapolem de seu poder e o utilizem 
para favorecimento próprio ou alheio, o que se acredita será exceção e não 
a regra geral; o anormal e não o normal; não se pode tolher uma regra ou 
o seu alcance com o fundamento de que não será bem ministrada pelos 
juízes, ou melhor, pelos maus juízes.

Não se pode antever um comportamento autoritário e corrupto 
na atividade judicial, amesquinhando-se a própria essência humana 
e colocando-se em xeque todo o Estado Democrático de Direito, que 
não confia nos seus juízes, portanto, no Poder Judiciário, essencial 
na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mais vale 
como afirmado pela melhor doutrina, a criação de mecanismos de 
responsabilidade judicial, para os que abusem dos seus poderes, do que 
cercear a atividade instrutória judicial.

Conforme leciona Marinoni e Arenhart (2003: 317) 15: 
impor ao juiz a condição de mero expectador da contenda judicial, 
atribuindo-se às partes o exclusivo ônus de produzir prova no 
processo, é quando menos, grave petição de princípios. Ora, se 
o processo existe para o exercício da jurisdição, e se a jurisdição 
tem escopos que não se resumem apenas à solução do conflito 
das partes, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes 
probatórios para que bem possa cumprir a sua tarefa.

Ademais, é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar 
a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial 
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ou mal cumprindo sua função. Já o juiz que determina a realização da 
prova de ofício, especialmente porque deve importar apenas a descoberta 
da ‘verdade’, e não aquele que resulta vitorioso (o autor ou o réu), estará 
voltado apenas para a efetividade do processo. 

5 Conclusão

O Estado responsabilizou-se pela prestação jurisdicional e ao fazê-lo, 
obrigou-se a desempenhar suas funções sempre no sentido da busca do 
bem-estar comum.

Na evolução do Direito Processual Civil, este deixa de ser um mero 
joguete nas mãos das partes, para tornar-se um real instrumento de acesso 
à Justiça com igualdade de condições para todas as pessoas.

O Processo Civil persegue interesses públicos, sendo guiado pela 
Constituição, e deve estar apto para responder aos problemas sociais e 
econômicos de uma nação.

O juiz não pode limitar-se ao mero conhecimento técnico do Direito, 
sendo-lhe exigido, atualmente, uma atuação no sentido de promover o 
bem-estar comum e a segurança nas relações sociais.

O direito fundamental à prova é uma decorrência do princípio do 
devido processo legal e dentro de uma visão de direito fundamental de 1° 
(primeira) geração exige que o magistrado torne efetivo o pedido de prova 
solicitado por uma das partes, desde que o meio probatório requisitado 
seja lícito, relevante e admissível. Inserido num contexto de direito 
fundamental de 2° (segunda) geração, o direito à prova assegura uma 
efetiva igualdade processual, ao mesmo tempo em que exige uma maior 
atenção por parte do juiz na determinação de provas de ofício, sempre 
na busca de uma correta instrução da causa. Uma instrução probatória 
bem realizada garante a chamada paz processual, que contribui para a paz 
social de uma nação, que por sua vez fomenta à paz mundial. É o direito 
à prova, assim, ajudando na concretização de um direito fundamental de 
3° (terceira) geração, a saber, o direito à paz mundial.

O princípio da imparcialidade repugna o juiz parcial, não o juiz 
partícipe, atento, observador, interessado no correto desenrolar do feito 
e consciente de seus poderes instrutórios.
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 APLICABILIDADE DO PARáGRAFO ÚNICO DO 
ART. 741 E DO § 1º DO ART. 475-L DO CPC À LuZ DA 
TEORIA DO CONTROLE DE CONSTITuCIONALIDADE 

DAS LEIS

 ANDRêSSA PONTES PASSOS1

Resumo: O presente trabalho busca apresentar os principais aspectos do 
parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L do Código de Processo 
Civil analisando-os diante da teoria do controle de constitucionalidade das 
leis. Para tanto, foi feito um estudo sobre quais decisões do STF alcançam 
a sentença transitada em julgado e ensejam a aplicação dos dispositivos 
em comento. A pesquisa permitiu concluir que a hipótese de embargos 
e impugnação à execução de sentença que aplica norma inconstitucional 
não traz grandes alterações no que tange à retroatividade dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade, pois devem ser interpretados em 
conjunto com as normas constantes da lei 9.868/99.

Abstract: This paper present the main aspects of the sole paragraph of 
art. 741 and § 1º of art. 475-L of the Code of Civil Procedure analyzing 
them before the theory of control of constitutionality of laws. Thus, a 
study was made on decisions of the STF which reach the verdict which 
has become final and opportunity to comment on implementation of the 
devices. The research concluded that the hypothesis of embargoes and 
challenging the execution of that sentence unconstitutional rule applies 
not bring major changes with regard to the retroactive effect of the 
declaration of unconstitutionality, it must be interpreted together with 
the rules established by law 9868/99.

Sumário: 1 Introdução – 2 Breves considerações a respeito das sentenças 
inconstitucionais – 3 Inclusão do parágrafo único do art. 741 e do § 1º 
do art. 475-L do CPC – 4 Implicações dos dispositivos. Superveniência 
da declaração de inconstitucionalidade – 5 Aplicação dos dispositivos 
na declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado – 

1 Graduada em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Aluna do Curso de 
Especialização em Direito Processual Civil da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, 
Advogada.



DIÁLOGO JURÍDICO

106

6 Aplicação dos dispositivos na declaração de inconstitucionalidade 
no controle difuso – 7 A constitucionalidade dos dispositivos – 
8 Conclusão.

Palavras-chave: Sentença baseada em norma declarada inconstitucional. 
Trânsito em julgado. Declaração de inconstitucionalidade. Efeitos. 
Retroatividade. Inexigibilidade. 

1 Introdução

O presente trabalho pretende apresentar o disciplinamento trazido 
pelo parágrafo único do art. 741 e pelo § 1º do art. 475-L do CPC, 
que se aplicam às sentenças inconstitucionais fundadas em norma ou 
interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

Muito se discute a respeito da aplicação do parágrafo único do art. 741 
e do § 1º do art. 475-L do CPC. Com a inclusão dos dispositivos, houve 
acirrada discussão doutrinária a respeito da sua inconstitucionalidade. 
Muitos os louvaram por considerá-los a esperada abertura à relativização 
da coisa julgada. Outros, com base no mesmo fundamento, os criticaram 
alegando que sua inconstitucionalidade está justamente em desconsiderar 
a coisa julgada.

No presente trabalho, pretendemos buscar na teoria do controle de 
constitucionalidade das normas a compatibilização das regras em estudo 
com o Ordenamento Jurídico.

Faremos uma abordagem sobre a aplicabilidade das normas, 
demonstrando como e quando poderão ser aplicadas, e analisando suas 
consequências e demais especificidades.

2 Breves considerações a respeito das sentenças inconstitucionais

Uma sentença possui vício de inconstitucionalidade quando: contraria 
dispositivo da Constituição, contraria princípio da Constituição e quando 
aplica norma inconstitucional, que se dá quando se fundamenta em lei 
ou ato normativo inconstitucional ou quando aplica ou interpreta norma 
em desconformidade com a Constituição.
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2 O termo é bastante criticado. Alguns o recriminam como se através dele se quisesse expressar 
que inconstitucional é o instituto da coisa julgada, e argumentam que o que é previsto pela 
Constituição não pode ser afirmado inconstitucional. Independente da discussão sobre o 
termo será ele utilizado neste trabalho para se referir à sentença que, trazendo em si vício de 
inconstitucionalidade, restou acobertada pela coisa julgada.

3 “Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, é também inexigível o título judicial fundado 
em lei, ato normativo ou em sua interpretação ou aplicação declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal”

4 Título III, Capítulo II do CPC – Dos embargos à execução fundada em sentença.

O termo sentença inconstitucional se refere a qualquer dessas 
sentenças, mas, a fim de melhor apontar cada uma delas, aqui nos 
utilizaremos dos termos sentença que aplica norma inconstitucional 
ou, fora dessa hipótese, sentença que contraria diretamente a 
Constituição.

Muita discussão existe em derredor das sentenças inconstitucionais. 
Discute-se se as sentenças inconstitucionais, após o esgotamento 
das vias recursais, quando é comumente chamada de coisa julgada 
inconstitucional2, podem ser revistas. Apesar de ter a questão 
estreita relação com o tema ora tratado, não será esse o enfoque do 
presente trabalho, que objetiva tratar especificamente da situação da 
sentença inconstitucional fundada em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação da lei ou 
ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição 
Federal (CF). 

Não é objetivo do presente estudo a análise de todas as formas de 
sentenças inconstitucionais e nem mesmo apresentar as discussões sobre 
a possibilidade de relativização da coisa julgada. O que buscamos aqui é 
dissertar minuciosamente sobre a aplicabilidade do parágrafo único do 
art. 741 e do § 1º do art. 475-L do CPC que se voltam, especificamente, 
às sentenças que aplicam norma declarada inconstitucional pelo STF.

Vale frisar ainda que as regras em estudo são apontadas como uma 
hipótese legal de relativização da coisa julgada inconstitucional.

3 Inclusão do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L 
do CPC

Estimulando as discussões acerca da sentença baseada em lei 
declarada inconstitucional, foi editada, em 04 de maio de 2000, a Medida 
Provisória nº 1.984-17, que, pelo seu art. 10º, inseriu um parágrafo 
único3 ao art. 7414 do CPC. Ela foi diversas vezes re-editada até que, 
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5 Antes da Lei 11.232/05, o capítulo II do Título III do CPC, em que o art. 741 se posiciona, era 
denominado “Dos embargos à execução fundada em sentença”. Com o advento da lei, o mesmo 
capítulo passou a ser denominado “Dos embargos à execução contra a Fazenda Pública”. 

6 Com a Lei 11.232/05 passou a existir um procedimento mais simplificado para a sentença ser 
executada. As hipóteses de defesa do executado também foram diminuídas e os embargos foram 
substituídos pela impugnação que se dará apenas nas poucas hipóteses previstas, entre elas, na 
impugnação com base na inexigibilidade.

por força da Emenda Constitucional 32, se manteve em vigor até que 
Medida Provisória ulterior a revogasse explicitamente ou até deliberação 
definitiva do Congresso Nacional. Com este parágrafo, tornou-se certa 
a admissão de embargos do executado por inexigibilidade do título por 
ser a sentença fundada em lei, ato normativo ou em sua interpretação ou 
aplicação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A discussão a respeito da inconstitucionalidade do dispositivo em 
razão de sua inserção ter-se dado por medida provisória restou superada 
com a edição da Lei 11.232/05. Esta lei deu nova redação ao dispositivo 
deixando-o mais técnico.

A Lei 11.232/05 não só manteve a hipótese de inexigibilidade trazida 
pelo parágrafo único, como repetiu o dispositivo ao criar o art. 475-L. 
O assunto do citado capítulo II do CPC foi modificado5, e este passou a 
disciplinar apenas a execução contra a Fazenda Pública. Não obstante, foi 
inserido um parágrafo com idêntica redação ao capítulo de “Cumprimento 
de Sentença”, no art. 475-L (que trata de impugnação), o § 1º. É a redação 
atual do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L:

Para efeito no disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-
se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 
em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.

Tendo o mesmo texto, o § 1º do art. 475-L e o parágrafo único do art. 
741 diferem apenas porque um será aplicado ao processo de execução 
contra a Fazenda Pública e será veiculado por meio de embargos e o 
outro trata da impugnação no cumprimento da sentença, sendo aplicado 
a todos, independente de quem seja o executado.6
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7 Este efeito, existente tanto na ADI como na ADC, ressai da interpretação ao art. 28 da Lei 
9868/99, que foi expressamente consagrada pela EC nº 45 que deu nova redação ao art. 102, 
§ 2º da CF/88.

8 Neste último caso, o STF poderá declarar que a inconstitucionalidade resultou de uma 
determinada aplicação da lei, ou de interpretação que fez o juiz, quando poderá se abster de 
pronunciar a nulidade da lei ou ato normativo, limitando-se a decretar a inconstitucionalidade 
sem redução de texto, e poderá indicar qual seria a interpretação conforme a Constituição, que 
deverá ser seguida nos demais casos para que não ocorra nova ofensa à Constituição. Haverá, 
então, razão aos embargos ou impugnação quando a norma na qual a sentença se basear 
for declarada inconstitucional, quando for feita interpretação conforme a Constituição, ou 
declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Além disso, ainda ensejará 
os embargos ou impugnação quando a sentença aplicar norma que foi objeto de Ação Direta 
de Constitucionalidade (ADC) julgada improcedente, caso em que a norma será tida por 
inconstitucional devido ao seu efeito dúplice ou ambivalente.

Parte da doutrina afirma que o parágrafo único do art. 741 e, 
posteriormente, o § 1º do art. 475-L, não trouxeram novas possibilidades, 
mas são apenas uma positivação do que a ordem jurídica já permitia 
implicitamente. Outros consideram que o dispositivo é inconstitucional 
por ofender a coisa julgada. 

4 Implicações dos dispositivos. Superveniência da declaração de 
inconstitucionalidade 

A norma constante do parágrafo único do art. 741 e § 1º do 475-L 
diz que é inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 
em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.

A solução trazida pelo dispositivo não é aplicável a todos os possíveis 
casos de sentenças inconstitucionais, mas apenas às que aplicam normas 
inconstitucionais. Refere-se às sentenças que aplicam lei vigente que, 
posteriormente, vem a ser declarada inconstitucional pelo STF, ou se 
fundam em aplicação ou interpretação que o STF julgue incompatível 
com a Constituição Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, 
a sentença se torna inexigível, podendo esta inexigibilidade ser arguida 
por embargos ou impugnação7. 

Os dispositivos trazem uma hipótese de matéria arguível por embargos 
à execução que é anterior à formação do título, pois a declaração retroage 
e atinge a norma inconstitucional desde sua edição.

Assim, dão razão aos embargos ou impugnação tanto a declaração 
de inconstitucionalidade com redução de texto como a declaração sem 
redução de texto8. 
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O que interessa ao presente estudo é a situação da sentença 
inconstitucional transitada em julgado nesse contexto. O dispositivo trata 
de uma possibilidade de rediscussão de caso julgado já tido por discutido 
e transitado em julgado, fazendo parte do estudo da relativização da coisa 
julgada inconstitucional. Para melhor compreender a norma constante 
do parágrafo único do art. 741 e do §1º do art. 475-L, é imprescindível 
a análise da teoria do controle de constitucionalidade das normas, 
mas especificamente dos possíveis efeitos retroativos e erga omnes da 
declaração de inconstitucionalidade.

A retroatividade desses pronunciamentos do STF para atingir a coisa 
julgada não é aceita unanimemente. Importantes juristas afirmam que a 
norma ora estudada fere a coisa julgada, sustentando que esta deve estar 
ressalvada até mesmo da declaração de inconstitucionalidade, e que, por 
isso, o dispositivo seria inconstitucional. Desde já, é necessário deixar 
claro que o julgamos de acordo com a Constituição. Por ora fiquemos 
com o estudo de suas implicações e de quando será aplicável. 

A norma constante do parágrafo único do art. 741 e do §1º 475-L 
se refere à inconstitucionalidade superveniente à sentença. Mas é claro 
que, se no curso da demanda for declarada inconstitucionalidade a 
lei em que ela se baseou, e o juiz não seguir a orientação do STF, seu 
pronunciamento será igualmente ineficaz e suscetível de ataque por 
via de embargos, mesmo quando cabível a reclamação. O fato é que 
o objetivo da norma é mesmo fazer retroagir os pronunciamentos do 
STF para alcançar as sentenças que aplicaram norma inconstitucional e 
pouco importará se a declaração foi pronunciada no curso do processo 
ou depois de findado ele. 

Em crítica ao dispositivo, Araken de Assis (2006, p. 46) afirma 
que

a coisa julgada, em qualquer processo adquiriu a incomum e 
insólita característica de surgir e subsistir sub conditione. A 
qualquer momento, pronunciada a inconstitucionalidade da lei ou 
do ato normativo em que se baseou o pronunciamento judicial, 
desaparecerá a eficácia do art. 467.
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9 Nesse sentido, Zavascki (2006, p. 336): “pouco importa, para efeito de inexigibilidade da 
sentença exequenda, a época em que o precedente do STF em sentido contrário foi editado, se 
antes ou depois do trânsito em julgado. Tal distinção não foi estabelecida pelo legislador”.

10 Há cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade para pleitear a declaração de lei ou ato normativo 
federal, estadual ou distrital no exercício de competência equivalente à dos Estados-Membros. 
Um desses atos, estando em desacordo com a Constituição Federal, poderá dar razão à sua declaração 
de inconstitucionalidade pelo STF por via concentrada, ou seja, analisando-lhe como um ato em tese, 
não vinculado a um caso concreto.

Até mesmo quem critica a regra reconhece que, pelo que ela prevê, 
a coisa julgada será atingida pela declaração de inconstitucionalidade. 
A norma tornou certa a inexigibilidade de títulos executivos que aplicam 
norma inconstitucional, ainda que acobertados pela coisa julgada material, 
independente da ação rescisória, e mesmo fora do prazo dela9. 

A norma surgiu em meio a discussões sobre os efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, e positivou a regra da 
retroatividade para atingi-la, tornando certa a aplicação sobre todas as 
sentenças passadas.

5 Aplicação dos dispositivos na declaração de inconstitucionalidade no 
controle concentrado 

Independente da técnica de controle de constitucionalidade utilizada 
pelo STF, se tem ela eficácia erga omnes e efeitos retroativos ensejará a 
utilização dos embargos ou impugnação. Isso porque o dispositivo trata 
exatamente da aplicação retroativa, erga omnes e efeito vinculante das 
decisões em controle de constitucionalidade.

Em regra, a decisão emitida em sede de controle concentrado tem 
efeitos ex tunc e erga omnes, é o que ressai do art. 27 e do art. 28, 
parágrafo único, da Lei 9.868/99.  

A declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado 
faz instaurar um processo objetivo, sem partes, no qual inexiste 
litígio referente a situações concretas ou individuais, tornando os atos 
inconstitucionais nulos e, por consequência, destituídos de qualquer carga 
de eficácia jurídica, com alcance, de modo vinculado e para todos, sobre 
os atos pretéritos (LENZA, 2006, p 148). Sem ter eficácia jurídica não 
poderia ter gerado efeitos. O que se busca no controle concentrado é saber 
se a lei é ou não inconstitucional, a questão da inconstitucionalidade é 
o objeto da ação, na qual se busca invalidar a lei ou ato normativo em 
tese.10
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11 Alexandre de Moraes (2003, 625) afirma que com a modulação dos efeitos STF “afasta a nulidade 
de alguns atos praticados pelo Poder Público com base na norma declarada inconstitucional”. 

Pelo que foi até aqui exposto, podemos concluir que a norma constante 
do parágrafo único do art. 741 e § 1º do 475-L, em comento, se refere à 
decisão em controle concentrado diante da eficácia erga omnes.

Não obstante, é necessário advertir que a hipótese de inexigibilidade 
não alcançará a todos os casos de controle concentrado, pois o art. 27 da 
Lei 9.868/99 possibilitou que o STF realize uma modulação temporal 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade diante de razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Vejamos o que 
dispõe o citado dispositivo:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 
por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir 
de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado. 

Disso resulta que, quando o STF fixar outro momento para aplicação 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a lei apenas será 
considerada inconstitucional daquele momento em diante. Passamos 
a ter uma decisão em controle concentrado sem ter, necessariamente, 
efeitos retroativos. Todas as decisões com base na lei inconstitucional 
emitidas no período ressalvado pelo STF serão exigíveis11. As sentenças 
que foram proferidas, no período ressalvado, com base em lei declarada 
inconstitucional, não passarão a títulos executivos inexigíveis, serão 
executáveis.

Podemos concluir que o efeito ex tunc não é condição para a aplicação 
da norma contida no parágrafo único do art. 741 e § 1º do 475-L, é 
condição para alcançar a sentença anterior à decisão do STF. Para a 
aplicação é imprescindível somente a eficácia erga omnes e que, na data 
da sentença, a decisão do STF já produzisse seus efeitos. Isso se deve ao 
art. 27, da Lei 9.868/99. Expliquemos: Se a decisão se deu sem efeito ex 
tunc e, posteriormente, após o início dos efeitos da decisão, foi proferida 
sentença aplicando a lei declarada inconstitucional, ou seja, sentença em 
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desacordo com a orientação do STF, os embargos ou impugnação podem 
ser manejados para sustar a execução.

Os embargos poderão ser utilizados para impedir a execução de 
sentença que tenha se baseado em lei já declarada inconstitucional.
Os embargos são plenamente utilizáveis para impedir a execução 
de sentença que não seguiu a orientação do Supremo, embora caiba 
reclamação ao STF, poderá, desde logo, impedir o prosseguimento da 
execução através dos embargos ou impugnação.

Há quem diga (ZAVASCKI, 2006, p. 332) que também deveria 
ser inexigível a sentença que deixa de aplicar lei por considerá-la 
inconstitucional no caso concreto, quando depois da decisão a lei não 
aplicada é declarada constitucional pelo STF. Os artigos 741 e 475-L não 
consagraram esta posição, que não é albergada nem mesmo pela teoria 
do controle de constitucionalidade. A declaração de constitucionalidade, 
apesar de possuir efeitos ex tunc e erga omnes, não produz efeitos sobre as 
sentenças que deixaram de aplicar a lei por considerá-la inconstitucional. 
Isso porque no caso concreto se analisa a constitucionalidade de 
acordo com as especificidades fáticas da lide. Mesmo que o STF diga 
o contrário, não gerará efeitos sobre as sentenças que decidiram pela 
inconstitucionalidade.

Então, a compatibilização do dispositivo normativo em comento 
e o art. 27 está em afirmar que apenas haverá a retroação dos efeitos 
para atingir a coisa julgada inconstitucional quando a declaração de 
inconstitucionalidade da lei tiver sido proferida sem limitação dos efeitos, 
ou seja, com efeitos ex tunc. É nesse sentido a opinião de Araken de 
Assim (2006, p. 46), vejamos:

Outorgando efeitos ex nunc ao seu julgamento, com o fito de não 
bulir com direitos adquiridos sob a égide da lei inconstitucional, 
nenhuma aplicação exibe o art. 741, parágrafo único, e o art.475-L, 
§ 1º, às sentenças transitadas em julgado e baseadas no preceito 
controvertido. Em outras palavras, a alegação do julgado do STF, 
nos embargos, atenderá os limites temporais atribuídos à decisão, 
a teor do art. 27 da lei 9.868/99 e, em alguns casos, subsistirá 
incólume o título e, conseguintemente, a admissibilidade da 
execução nele fundada.
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12 Isso demonstra, mutatis mutantis, que não sendo neste caso a decisão do STF em controle difuso 
terá efeito apenas inter partes.

6 Aplicação dos dispositivos na declaração de inconstitucionalidade no 
controle difuso

Ao contrário do que ocorre no controle concentrado, a decisão emitida 
em controle difuso não tem efeitos sob casos que não o discutido no 
processo. Os efeitos são retroativos apenas para as partes envolvidas, 
gera efeitos apenas inter partes. 

Em outras palavras, a lei declarada inconstitucional pelo STF em sede 
de controle difuso não será considerada inconstitucional fora daquele 
caso. Ocorre quando o objeto principal do processo não é a declaração 
de inconstitucionalidade da lei, mas ela é requerida incidentalmente, no 
curso o processo, como instrumento para seu pedido principal, devendo 
aquele pedido ser analisado antes do mérito da causa. Exatamente porque 
a inconstitucionalidade é analisada em um caso concreto, não se estende 
aos demais. Para aquele caso, a lei será inconstitucional, para os demais a 
lei será aplicável plenamente. Ou seja, se o STF, incidentalmente, declarar 
a inconstitucionalidade de uma lei, não impede que as outras sentenças 
que se basearam na mesma lei sejam executáveis. 

Poderíamos concluir que a decisão em controle difuso jamais 
comportaria a aplicação do dispositivo, pois os seus efeitos são, a 
princípio, incompatíveis com a eficácia erga omnes. Todavia, esta 
afirmação não pode ser feita de forma categórica. Melhor afirmar que a 
decisão ensejará os embargos com base no parágrafo único do art. 741 e 
§ 1º do 475-L quando a declaração tiver efeitos erga omnes. Isso porque 
a Constituição Federal, em seu art. 52, XI, criou uma situação em que a 
declaração de inconstitucionalidade pelo STF aplicar-se-á a todos.12

É a exceção trazida pelo art. 52, X, da CF/88: “o Senado poderá 
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. O termo suspensão 
não é interpretado de modo a dar ideia de provisoriedade, mas é uma 
providência definitiva. É uma exceção à regra geral do princípio da 
nulidade.
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13 Informação fornecida por Eduardo Talamine (2006, p. 122), que critica o posicionamento.
14 O STJ já decidiu que mesmo a decisão em controle difuso pelo STF deve ter força vinculante. 

Vejamos trecho do julgado: Não podem ser desconsideradas as decisões do Plenário do STF 
que reconhecem constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de diploma normativo. Mesmo 
quando tomadas em controle difuso, são decisões de incontestável e natural vocação expansiva, 
com eficácia imediatamente vinculante para os demais tribunais. (STF, REsp 921.469/SC, Rel. 
Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15.05.2007, DJ 
04.06.2007 p. 323)

15 Quando a permissão de ampliação dos efeitos pelo Senado foi incluída não se tinha o controle 
concentrado, apenas o difuso, o que demonstra que a decisão não se estendia a todos e se ela é 
apenas uma possibilidade de extensão.

Essa é a maneira prevista para uma decisão em controle difuso se 
ampliar a todos. Havendo a suspensão dos efeitos, a inconstitucionalidade 
vinculará os demais órgãos do poder público, não podendo o Judiciário 
emitir decisões contrárias ao pronunciamento, tornando, então, inexigível 
as demais sentenças baseadas na lei inconstitucional. A execução da 
sentença, que se baseou na lei declarada inconstitucional pelo STF em 
controle difuso e que teve seus efeitos suspensos pelo Senado, poderá 
ser embargada com base na inexigibilidade.

No entanto, existe quem opine, baseando-se no direito estrangeiro, que 
as decisões do STF em sede de controle difuso devem ter efeitos erga omnes. 
O Ministro Gilmar Ferreira Mendes (apud ZAVASCKI, 2006, p. 336) é 
o precursor dessa corrente. Defende que a decisão do Senado tem efeitos 
meramente publicitários e que ele está vinculado às decisões do STF, devendo 
sempre agir da maneira prevista no art. 52, X da CF/88. Propõe até mesmo 
uma alteração no texto constitucional para deixar clara a vinculação do Senado 
e o efeito publicitário de sua resolução. 

Há quem afirme que se resultar a decisão do STF de reiteradas 
decisões no mesmo sentido, o efeito erga omnes deve ser dado e os 
embargos poderão ser utilizados por todos que sofrerem execução de 
sentença contraria àquele posicionamento. 13 14

Não concordamos com esse posicionamento. Soluções como essas 
transformariam o controle difuso em mais uma modalidade de controle 
concentrado. Na verdade, estaria eliminando o controle difuso realizado 
pelo Supremo, já que suas decisões em controle concentrado e difuso 
teriam o mesmo efeito. Com que razão a Constituição iria prever uma 
maneira de a declaração em controle difuso se estender a todos se esse 
já fosse seu efeito natural? 15
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Não há sentido em admitir que isso ocorra, pois não se pode pretender 
que todos os juízos e tribunais estejam vinculados a uma decisão emitida 
pelo STF para um caso concreto. Até porque nem mesmo o STF, ao 
julgar uma ADI ou um incidente de inconstitucionalidade está vinculado 
a uma decisão que proferiu em um determinado caso concreto. Em uma 
decisão em controle difuso, o STF pode declarar a inconstitucionalidade 
da norma naquele caso concreto, e, ao analisar a norma genericamente, 
poderá, até mesmo, ter entendimento diverso, está livre para decidir pela 
inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei em outro caso concreto 
em quando analisar a lei abstratamente. Se houvesse a vinculação a cada 
decisão em controle difuso, como ficaria a situação do título? 

Em análise da norma inclusa, constata Araken de Assis (2006, p. 49) 
que mesmo que a decisão em controle difuso resulte de reiteradas decisões 
uniformes do Supremo, somente a partir da resolução do Senado suspendendo 
a lei ou o ato normativo, há razão para incidências dos comentados parágrafos 
dos artigos 741 e 475-L.

Mesmo que se passe a aceitar a teoria que busca dar efeitos erga 
omnes à decisão em sede de controle difuso, hoje esse ainda não é o caso. 
O controle de constitucionalidade adotado no Brasil não existe nesses 
moldes. Então, enquanto se tem efeitos inter partes no controle difuso, 
essa deverá ser a solução adotada.

Bem explica Eduardo Talamini (2006, p. 116):
Nesse ponto, o modelo brasileiro de controle incidental diferencia-se do 
americano, que o inspirou. É que nos Estados Unidos o poder judicial 
incidenter tantum é conjugado com o princípio do stare decisis, pelo 
qual os precedentes tornam-se vinculantes, dentro de centos limites. Ou 
seja, a eventual eficácia sobre outros casos não é uma peculiaridades 
do controle de constitucionalidade, mas uma característica geral do 
direito anglo-saxão. Nesse ponto, o ordenamento brasileiro filia-se a 
outro modelo.

Afirma que é assim porque a CF/88 veicula regra expressa a respeito 
do tema, que é o art. 52, X da CF/88. Afirma que prevalece o entendimento 
de que o poder de suspensão, no sentido de providência definitiva, do 
Senado é discricionário, analisando a conveniência da medida. Considera 
este o mecanismo constitucionalmente fixado para a atribuição de eficácia 
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erga omnes aos pronunciamentos do STF em controle difuso. Alertando 
para a corrente que sugere a ampliação dos efeitos do controle difuso, 
com mudanças na Constituição, afirma que enquanto isso não ocorrer a 
norma constitucional permanece em vigor.

Ressalta o Min. Moreira Alves (apud MORAES, 2003, p. 625):
Entre nós, como se adota o sistema misto de controle judiciário de 
inconstitucionalidade, se esta for declarada, no caso concreto, pelo 
Supremo Tribunal Federal, sua eficácia se limita às partes da lide, 
podendo o Senado Federal apenas suspender a execução, no todo 
ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X, da Constituição). Já, em 
se tratando de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de 
ato normativo por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a 
eficácia dessa decisão é erga omnes e ocorre, refletindo-se sobre 
o passado, com trânsito em julgado do aresto desta corte.

Há quem afirme ainda que, mesmo não sendo a decisão em controle 
difuso estendível a todos, o art. 741 passou a admitir essa possibilidade. 
Teria sido ele uma possibilidade de ampliação a todos das decisões do 
STF em controle difuso de constitucionalidade. Isso seria desconsiderar 
a existência e sentido do Controle Concentrado. 

E mais, o STF quando analisa uma lei em controle concentrado emite, 
também, uma decisão política e por isso pode restringir seus efeitos, 
como vimos. Quando o STF age em controle difuso, apenas analisa a 
lei aplicada ao caso concreto. Quando em controle concentrado, analisa 
a lei abstratamente e ainda a conveniência de dar à declaração efeitos 
retroativos. Aceitar que a decisão em controle difuso torna a sentença 
inexigível é o mesmo que negar a importância dessa análise, pois a 
simples decisão no caso concreto onde não ocorreu essa ponderação 
teria efeitos retroativos. 

Mas mesmo nos casos de ampliação dos efeitos pelo Senado, os 
efeitos da decisão serão ex nunc. Assim, não tornará as sentenças nulas, 
os atos que antecedam a decisão do Senado serão resguardados. Então, 
nesse caso, a decisão será ampliada a todos e ensejará a aplicação do 
dispositivo, mas apenas quando emitidas posteriormente à resolução do 
Senado. 
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16 É necessário chamar atenção para corrente que defende que o Senado pode dar efeitos ex tunc 
para a resolução. Eduardo Talamini (2006, p. 116) afirma que o Senado pode até mesmo modular 
os efeitos na retirada da norma, dando efeitos ex nunc ou fixando outro termo. Mas isso não é 
o que ressai o dispositivo constitucional.

17 De acordo com o julgamento do STJ, no qual este decide que a decisão em controle difuso só terá 
efeito vinculante e eficácia erga omnes a partir da decisão do Senado. (STJ, RESP – RECURSO 
ESPECIAL – 671182 Processo: 200400899210 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 
Data da decisão: 05/04/2005, DJ DATA:02/05/2005).

Nas palavras de Alexandre de Moraes (2003, p. 593): 
o Senado Federal poderá editar uma resolução suspendendo a 
execução, no todo ou em parte, da lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, que terá efeitos erga omnes, porém ex nunc, ou seja, a 
partir da publicação da citada resolução senatorial.

Acreditamos que no caso na suspensão dos efeitos pelo Senado, não 
atingirá as sentenças já executadas, pois do termo suspensão, apesar de 
ser interpretado como definitivo, ressai que a norma, antes da resolução, 
era plenamente aplicável. A partir dali, por conseguinte, sua execução 
não será possível. 16 17

Independente de toda a discussão em torno dos efeitos a serem 
conferidos à declaração de inconstitucionalidade mediante suspensão 
dos efeitos da norma pelo Senado, o que interessa aqui é demonstrar 
a situação da sentença inconstitucional transitada em julgado. Tendo 
efeitos erga omnes e ex tunc a declaração, a sentença aparentemente 
transitada em julgada poderá ser declarada inexigível por embargos ou 
impugnação. A coisa julgada não esta sendo violada, ao contrário, ela 
não existiu devido aos efeitos retroativos da declaração. 

Analisando a possibilidade de os parágrafos comentados se referirem 
também à declaração em controle difuso como uma inovação, uma nova 
hipótese legal de relativização da coisa julgada, concluímos que, além 
de não ser coerente a teoria do controle de constitucionalidade, ele não 
o fez expressamente, não podendo isso ser presumido, e ainda não há 
sentido em ser essa uma hipótese que justifique a inclusão em lei de 
permissão da relativização da coisa julgada. Devemos conciliar a norma 
com o sistema existente. 

Ainda que se argumente que o parágrafo único foi incluído pelo 
Executivo para se beneficiar nos vários processos que existiam contra 
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si, ampliando a todos decisão do STF no controle difuso, não podemos 
interpretá-lo dessa forma. Independente dos fins do Poder Executivo 
quando editou a MP, deve ser estudado o que ressai do dispositivo. Não 
podemos simplesmente interpretá-la extensivamente de modo contrário 
aos preceitos do ordenamento, e considerá-la aplicável no controle 
difuso independente de resolução do Senado. Se a norma quis fazer uma 
ressalva, deveria ter feito expressamente. Se entendermos de outra forma, 
estaremos negando que uma exceção à garantia da coisa julgada só pode 
ser feita expressamente pela legislação e estaremos, assim, ferindo o 
Princípio da Segurança Jurídica. 

Ainda que fosse feita expressamente, ainda seria uma hipótese 
duvidosa. Isso porque mesmo podendo o legislador criar novas hipóteses 
de relativização da coisa julgada, isso só deverá ocorrer quando o vício for 
relevante ao ponto de justificar tal inovação, sob pena de enfraquecimento 
da coisa julgada. No capítulo anterior, citamos alguns vícios que 
justificam imediata intervenção legislativa. A inconstitucionalidade 
declarada em um caso concreto é vício que justifica a inclusão na 
legislação de nova hipótese de relativização da coisa julgada? Ressalte-
se que se foi analisada a norma em tese, em controle concentrado, essa 
permissão já existe. 

Já foi dito que o vício de inconstitucionalidade declarado em um 
processo não atinge aos demais, que isso é decorrência da análise em 
separado de uma determinada norma para aplicação naquele caso e que 
pode a norma ser considerada inconstitucional em um processo e não 
ser quando aplicada a um caso diferente. Disso tudo se extrai que não há 
vício nas sentenças contrárias aos posicionamentos do STF em controle 
difuso, motivo pelo qual sua inclusão como hipótese de relativização 
não está de acordo com os parâmetros pelos quais se busca garantir a 
segurança jurídica. Não deve o legislador incluir qualquer situação como 
caminho para relativização da coisa julgada, apenas vícios de tal maneira 
inconcebíveis que valha o sacrifício à coisa julgada.

 7 A constitucionalidade dos dispositivos

Quando de sua inclusão, o parágrafo único do art. 741 foi alvo de 
muitas críticas, foi contestada a maneira pela qual foi inserido, por meio 
de Medida Provisória, e ainda alegava-se que a matéria nele tratada era 
inconstitucional por ofender a coisa julgada. Mesmo com sua inclusão 
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18 Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina (2003) defendem que a sentença 
que aplica norma inconstitucional é inexistente por lhe faltar possibilidade jurídica do pedido.

pela Lei 11.232/05, tanto no art. 741, como no art. 475-L, as críticas 
em defesa da coisa julgada não cessaram. Mas muitos o aceitam, 
considerando-o uma inovação possível, alguns defendem que ele foi 
apenas uma positivação de permissão que já existia na ordem jurídica.

Seria sim inconstitucional se fizesse referência ao controle difuso de 
constitucionalidade sem suspensão dos efeitos pelo Senado, ampliando a 
relativização da coisa julgada a casos que o ordenamento não considera 
que contenha vício. Como já dissemos, o dispositivo deve ser interpretado 
de modo a abranger apenas as hipóteses em que têm eficácia erga 
omnes.

Sendo assim, considerando que a discussão sobre sua inclusão por MP 
é agora desnecessária, tendo em vista a sua inclusão pela Lei 11.232/05, 
analisemos sua constitucionalidade material.

Tratando o dispositivo do controle concentrado e abrangendo ainda as 
hipóteses em que há suspensão de efeitos pelo Senado, pois com eficácia 
erga omnes, inova apenas em estabelecer um meio processual para 
garantir o respeito às decisões do STF em controle de constitucionalidade 
com efeitos a todos, traz permissão para veicular discussão da matéria 
por embargos ou impugnação. Ele é resultado do alcance erga omnes das 
decisões em controle de constitucionalidade e é justificado pela própria 
teoria do controle de constitucionalidade. 

A permissão para rediscussão da sentença tida por “acobertada pela 
coisa julgada” é dada pelos efeitos ex tunc, retroativos, da declaração de 
inconstitucionalidade18, que apenas declara vício que já existia. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a declaração de 
inconstitucionalidade “decreta a total nulidade de atos emanados do 
Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e 
inibe – ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos – a 
possibilidade de invocação de qualquer direito” (MORAES, 2003, 
p. 625).

Desse modo, estando a sentença baseada em lei que não podia 
gerar quaisquer efeitos, não poderá ser executada. Neste ínterim, 
foram incluídos o parágrafo único do art. 741 e o § 1º do art. 475-L, 
estabelecendo que a execução da sentença que se baseou naquela lei 
poderá ser sustada por meio de embargos. 
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19 Em sentido contrário, o STF vem se manifestando no sentido de que o parágrafo único do art. 
741 do CPC só se aplicaria às sentenças transitadas em julgado em data posterior à sua vigência. 
(STJ, Ag 828.266/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17.05.2007, 
DJ 25.06.2007 p. 283)

20 Segundo entendimento do STJ, o parágrafo único do art. 741 “condicionou o alcance da eficácia 
do título judicial que fica subordinada à confirmação da presunção de constitucionalidade da lei 
ou do ato normativo em que se fundamentou” (STJ, AgRg no Ag 691.890/MG, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.08.2006, DJ 29.08.2006, 
p. 150)

Vale transcrever a lição de Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 26):
O disposto do aludido parágrafo único do art. 741 nada mais é do 
que decorrência do alcance erga omnes das decisões proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle direto de 
constitucionalidade. Não se aceitar o afastamento da coisa julgada 
em casos como os a que alude o parágrafo único do art. 741 do 
CPC implicaria restringir ilegitimamente o alcance das decisões 
da Corte Suprema. (...) Ora, se a decisão do STF é oponível 
contra todos, também aquele que fora condenado com base na 
lei inconstitucional fica livre da obrigação, razão pela qual seu 
pagamento não pode ser exigido. E os embargos do executado 
se apresentam como meio processual adequado para a alegação 
de tal inexigibilidade.

Por isso, podemos considerar que o texto dos parágrafos é uma 
positivação do que já era previsto pelas regras sobre controle de 
constitucionalidade.19 E mesmo antes da inclusão da regra no art. 741 
e no art. 475-L, além da justificativa acima, a permissão de revisão 
do caso decidido se justifica por outro motivo, a necessidade de uma 
oportunidade para a parte sucumbente se manifestar contra a sentença 
que traz a inconstitucionalidade declarada. Imaginemos que a declaração 
tenha ocorrido após o prazo da rescisória, ficaria a parte desamparada, 
sem meios processuais para repelir uma execução de uma sentença que 
se baseasse em norma inconstitucional? 

Quando a sentença traz inconstitucionalidade aparente, além dos 
recursos cabíveis, há a rescisória como meio de resistência à sentença. 
Quando a sentença aplica lei inconstitucional ainda não declarada como 
tal pelo STF em controle concentrado, a parte não se utiliza desses meios 
por não poder pressupor o vício da lei, que conta com presunção juris 
tantum de constitucionalidade.20 Com a declaração e a consequente perda 
dessa presunção, à parte deve ser dada a oportunidade para não aceitar 
se submeter àquela sentença. Seria inconcebível aceitar a prevalência da 
coisa julgada oriunda de um processo em que a parte sucumbente não teve 
a possibilidade em concreto de resistir aos reais termos da sentença.
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21 “O fundamento constante do art. 741, par. ún., constitui causa de pedi autônoma e suficiente 
para dar ensejo à propositura a ação cognitiva autônoma imprescritível. A inconstitucionalidade 
de uma lei, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, constitui invalidade insanável e, por 
isso, não pode estar estrita ao campo exclusivo dos embargos.” (LUCON, 2006, p. 302)

22 As hipóteses de cabimento de embargos contra execução fundada em título judicial são 
taxativas (STJ, REsp 889.578/SP, Rel. Ministro  Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 24.04.2007, DJ 10.05.2007 p. 368)

23 No mesmo sentido, Teori Albino Zavascki (2006, p. 332): “A constitucionalidade da norma 
inserta no parágrafo único do art. 741 do CPC e no § 1º do art. 475-L do CPC decorre do seu 
significado e a sua função. Trata-se de preceito normativo que, buscando harmonizar a garantia 
da coisa julgada como primado da Constituição, veio apenas agregar ao sistema um mecanismo 
processual com eficácia rescisória de certas sentenças inconstitucionais.”

Pensamos que mesmo antes da sua expressa permissão de veiculação 
por embargos, já deveria ser admitida por outro meio processual, como 
alegação na própria execução, ou uma ação declaratória de nulidade21, 
já que os casos de embargos são numerus clausus22. Não estamos 
defendendo aqui uma hipótese de relativização da coisa julgada fora dos 
casos previstos em lei, mas, ao contrário, estamos afirmando que seguir 
o ordenamento é não dar execução às sentenças baseadas em norma 
declarada inconstitucional com alcance erga omnes. A permissão, mesmo 
antes do parágrafo aqui tratado, já existia pelo art. 28 da Lei 9.869 que 
fixa os efeitos da declaração de constitucionalidade na ADI. O parágrafo 
único do art. 741 e o § 1º do art. 475-L trouxeram, então, a permissão 
de veiculação por embargos ou impugnação, já que, como dito, somente 
se admite esses meios nas hipóteses trazias pelos próprios artigos, são 
numerus clausus.

Diante disso, não há porque duvidar de que os parágrafos ora 
analisados estão de acordo com a ordem constitucional.23

8 Conclusão

De tudo que foi exposto, restou nítido que o parágrafo único do art. 
741 e o § 1º do art. 475-L do CPC trouxeram instrumento processual 
perfeitamente compatível com o Ordenamento Jurídico Brasileiro. 
As regras deles constantes devem ser interpretadas conjuntamente com 
os preceitos da Lei nº 9.868/99 e com o inciso X, do art. 52 da CF/88, 
que tratam dos efeitos da decisão em controle de constitucionalidade. 

ANDRÊSSA PONTES PASSOS
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Concluímos que os dispositivos terão aplicabilidade quando a decisão 
do STF que declara a inconstitucionalidade da lei possuir eficácia erga 
omnes, tendo sido, então, proferida em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, ou, caso tenha sido proferida em controle difuso, 
a execução da lei tenha sido suspensa pelo Senado na forma do art. 52, 
X, da Constituição Federal.

Além disso, a sentença baseada na lei declarada inconstitucional por 
decisão com eficácia erga omnes só será inexigível se atingidas pelos 
efeitos retroativos da decisão do STF ou, caso tenha sido atribuído efeito 
ex nunc à decisão, desde que seja posterior ao início da produção dos 
efeitos da decisão do STF.

APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 E DO § 1º DO ART. 475-L DO CPC À LUZ DA TEORIA 
DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
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AS AÇÕES CONSTITuCIONAIS (AÇÃO POPuLAR E 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA) E A SuA APLICAÇÃO PRáTICA 
COmO FORmA DE DEFESA DO mEIO AmBIENTE, NO 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA

AuRICÉLIA DO NASCIMENTO MELO1

Resumo: No Brasil, mesmo antes da preocupação com o meio ambiente, 
o nosso ordenamento jurídico já dispunha de um dispositivo legal que 
foi pioneiro na defesa dos direitos que se referem à coletividade, trata-
se da Ação Popular. Com a Constituição de 1988, a  Ação Civil Pública 
passou a ser função institucional do Ministério Público para que o parquet 
possa agir de maneira a proteger o patrimônio público e social do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Dentro desse contexto, 
o trabalho analisa a aplicação prática dessas duas ações na proteção do 
meio ambiente. A Constituição Federal em seu artigo 225 preceitua que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e aponta como 
responsáveis pela proteção e preservação desse ambiente saudável o poder 
público e a coletividade. Partindo daí, urge a legitimidade de qualquer 
pessoa reclamar judicialmente a proteção ao meio em que vive.

Abstract: In Brazil, even before concern about the environment, our 
legal system already had a legal device that pioneered the defense 
of rights as they relate to the community, it is the People’s Action. 
With the Constitution of 1988 the Civil Action became the institutional 
role of the public prosecutor so that the park can act in a manner to 
protect the public patrimony and social, environmental and other diffuse 
and collective interests within the context of this work examines the 
practical application of these two actions to protect environment.The half 
of the Federal Constitution in its Article 225 stipulates that everyone is 
entitled to ecologically balanced environment and the use of common 
people, essential to the quality of life and points as responsible for the 
protection and preservation a healthy environment that the government 
1 Advogada, Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR, Professora Assistente da 

Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e Faculdade Novafapi.
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and community. Assuming, then urges the legitimacy of any person 
claiming legal action to protect the environment in which they live.

Sumário: 1 Introdução – 2 O direito processual ambiental e a cidadania 
exercida através da ação popular ambiental e da ação civil pública; 
2.1 A prestação jurisdicional – 3 O exercício direto da cidadania na defesa 
do meio ambiente através da ação popular ambiental – 4 A defesa do meio 
ambiente exercida através da ação civil pública – 5 Conclusão.  

Palavras-chave: Tutela do meio ambiente. Cidadania. Ação popular. 
Ação civil pública.

1 Introdução

Numa sociedade em que a consciência e o exercício da cidadania são 
ainda incipientes, as manipulações contra o meio ambiente, os abusos 
antiecológicos do poder, a discricionariedade e favorecimentos ilícitos 
colaboram para uma devastação desenfreada, ficando evidente que em 
algumas ocasiões o próprio governo contribui para a devastação do meio 
ambiente.

Conjuntamente com o progresso social e o avanço da produção, 
ciência e tecnologia, a capacidade do homem de melhorar o meio 
ambiente cresce a cada dia que passa. Através de um conhecimento mais 
completo e uma ação mais prudente, poderá ser possível a consecução 
de uma vida melhor num meio mais consentâneo com as necessidades 
e esperanças humanas, por outro lado, os governos locais e nacionais 
deverão suportar o ônus pelas políticas ambientais de longo alcance e 
pelas ações empreendidas dentro de suas jurisdições.

A nova ordem mundial está sendo construída por esses diferentes 
fatores sociais, na transição de um mundo de estados territoriais e 
soberanos, para uma sociedade planetária. Não se pode perder de vista 
o objetivo estratégico de longo prazo que consiste na construção de uma 
sociedade sustentável amparada em um sistema de governança global.

Dentro desse contexto, necessário se faz explicitar o desenvolvimento 
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2 Nem sempre o homem há de ocupar o centro da política ambiental, ainda que comumente ele 
busque um lugar prioritário, haverá casos em que para se conservar a vida humana ou para 
colocar em prática a “harmonia com a natureza” será preciso conservar a vida dos animais e 
das plantas em áreas declaradas inacessíveis ao próprio homem.

AS AÇÕES CONSTITUCIONAIS (AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA) E A SUA APLICAÇÃO PRÁTICA 
COMO FORMA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

sustentável como o princípio que rege a preservação do meio ambiente, 
de acordo com Celso Fiorillo (2005: 27) que em assentadas palavras 
explica que a origem do termo surgiu na Conferência Mundial do Meio 
Ambiente, realizada no ano de 1972 em Estocolmo e que significa a 
busca e a conquista de um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento 
social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais. 
O critério de desenvolvimento sustentável requer a participação tanto do 
governo como da sociedade.

O objetivo do desenvolvimento sustentável2 é melhorar a qualidade da 
vida humana, permitindo que as pessoas vivam com dignidade, gerando 
uma estrutura para integração de desenvolvimento e conservação do 
meio ambiente. Dentro desse contexto, a realidade atual enseja uma 
providência globalizada para que se possa preservar o meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações, pois a destruição do meio ambiente 
ocorre de maneira indiscriminada, deixando consequências que, na 
maioria das vezes, deixam marcas para toda a vida. 

2 O direito processual ambiental e a cidadania exercida através da ação 
popular ambiental e da ação civil pública

2.1 A prestação jurisdicional

Os princípios fundamentais em que se inspira a legislação processual 
dos dias atuais e que devem ser considerados pelo hermeneuta das leis 
formais, em suas aplicações práticas, são de duas ordens, os relativos ao 
processo e os relativos ao procedimento. São informativos do processo: 
o princípio do devido processo legal, o princípio inquisitivo e o 
dispositivo, o contraditório, duplo grau de jurisdição, boa-fé e lealdade 
processual dentre outros pertinentes ao assunto.

A Constituição Federal assegura aos cidadãos o direito ao processo 
como uma das garantias individuais (artigo 5º, XXXV). É no conjunto 
dessas normas do direito processual que se consagram os princípios 
informativos que inspiram o processo moderno e que propiciam às partes 
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3 A consecução do Estado de Direito Ambiental passa obrigatoriamente pela tomada de consciência 
global da crise ambiental e exige uma cidadania participativa, que compreende uma ação conjunta 
do Estado e da coletividade na proteção ambiental.

4 POSIÇÃO DO STF. “O direito a integridade do meio ambiente-típico direito de terceira
geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 
afirmação os direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 
identificando em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria 
coletividade social”(STF, MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de  17-11-1995). 

AURICÉLIA DO NASCIMENTO MELO

a plena defesa de seus interesses e ao juiz os instrumentos necessários 
para a busca da verdade real, sem lesão dos direitos individuais dos 
litigantes.

A partir da expansão jurídica dos direitos difusos, a ordem processual 
passa a tutelar os direitos relacionados com a norma constitucional, que 
disciplina em seu artigo 225, caput, o direito de que todos têm direito a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o acesso ao Judiciário 
para a solução das demandas em matéria ambiental, devem preencher os 
requisitos das condições e elementos da ação.

Especificamente, quando se intenta a Ação Popular Ambiental,3 
os caracteres que garantem o direito de ação devem ser perfeitamente 
concebidos pelo autor popular, pois um dos componentes do Estado 
Democrático Ambiental é o amplo acesso à justiça, via tutela jurisdicional 
do meio ambiente, e de forma concreta os meios judiciais são, de fato, o 
último recurso contra a ameaça e a degradação ambiental. A sociedade 
atual exige que as demandas ambientais sejam palco de discussão na via 
judiciária, pois esta abertura resultará no exercício da cidadania e, como 
consequência maior a conscientização. 

Por outro lado, a Ação Civil Pública é uma regra de garantia 
institucional do meio ambiente4 pois ocupa papel importante na defesa 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A Lei Federal 
nº 7.347/85 elenca em seu artigo 5º os legitimados a propor referida ação, 
em que destaca-se o importante papel desempenhado pelo Ministério 
Público e as associações em defesa do meio ambiente. Segundo o que 
dispõe a Lei, qualquer pessoa e ainda o servidor público poderá provocar 
a iniciativa do Ministério Público, declinando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 
de convicção.  
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5 Como já mencionado, o constituinte ampliou o âmbito da ação popular, que passou a servir para 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII) e 
possibilitou a impetração coletiva do mandado de segurança (art. 5º, LXX). Ambas ações servem 
para a tutela jurisdicional de interesses metaindividuais.
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3 O exercício direto da cidadania na defesa do meio ambiente através 
da ação popular ambiental

O constituinte de 1988 ampliou o âmbito de aplicação da Ação 
Popular5, conforme se depreende o artigo 5º, inciso LXXIII: “Qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência”.

Até o advento da Constituição Federal, nos termos da Lei Federal 
nº 4.717/65, a Ação Popular tinha como finalidade precípua a nulidade de 
ato lesivo ao patrimônio público. Desde 1988, no entanto, sua finalidade 
alcança atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. Logo, observados os pressupostos típicos 
dessa ação, poderá ser utilizada para a salvaguarda do meio ambiente.

A ação popular constitui um instrumento de exercício da cidadania, 
que serve para fiscalizar a atuação dos dirigentes, servidores, agentes e/
ou representantes públicos. Ela possui sua origem já na época do anti go 
direito romano, em que  a noção de Estado não era bem definida. A relação 
entre o cidadão e a res publica era calcada no sentimento de que esta 
última pertencia, de algum modo, a cada um dos cidadãos romanos. 

Certamente, com o exame da Ação Popular Ambiental, se depreenderá 
claramente que o sistema positivo brasileiro institui uma democracia 
social ambiental, concedendo ao cidadão legitimidade, a título individual, 
de exercer a tutela jurisdicional ambiental, na qual o ambiente surge como 
bem público e o dano ao meio ambiente como um dano ao Estado com 
consequente institucionalização pública dos instrumentos processuais 
destinados à defesa ambiental. 
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6 A diferença primordial da tutela jurisdicional subjetiva, via Ação Popular, das demais de índole 
individualista está no fato de que esta última funda-se em um interesse próprio e, no caso de 
ressarcimento de lesões, destinam-se ao indivíduo diretamente, de forma exclusiva e pessoal.

AURICÉLIA DO NASCIMENTO MELO

A prática efetiva do exercício deste instrumento jurisdicional6 legitima 
e dá maior transparência, controle e fiscalização aos atos praticados pelo 
poder público. A maioria dos doutrinadores denota que a Ação Popular 
pode ser caracterizada como um instrumento para o controle externo 
da coisa pública. Acrescente-se, conforme já referido, que este meio 
de defesa da cidadania ambiental abre espaço para intervenção direta 
do indivíduo, em verdadeira possibilidade do exercício da cidadania 
participativa nas correções das disfunções existentes nas tarefas da 
proteção ambiental como bem pertencente à coletividade. 

O direito do cidadão, a título individual, de acesso à justiça 
jurisdicional da proteção ambiental faz surgir a figura do direito 
subjetivo ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, que não é 
incompatível com a autonomia do bem ambiental, não se deve esquecer 
de que o bem ambiental é de evidente relevância para a coletividade e 
caracterizado  como bem jurídico próprio e autônomo, tutelado em si e 
por si mesmo. 

A proteção jurídica subjetiva do ambiente fica clara a partir do 
momento em que a Constituição da República Federativa do Brasil 
reconhece o direito fundamental ao meio ambiente a todos. Neste 
perfil, entende-se que a tutela, via Ação Popular Ambiental é um direito 
subjetivo fundamental de caráter difuso da coletividade e acionável 
individualmente pelos cidadãos. 

No entanto, apesar de ser identificável com um interesse individual 
de todos, a tutela destina-se à proteção de um bem jurídico de dimensão 
coletiva ou difuso e o ressarcimento não se faz em prol indivíduo, mas, 
sim, indiretamente, em favor da coletividade, por se tratar de um bem 
indivisível e de conotação social. 

Destaque-se que a incidência maior da Ação Popular Ambiental é 
na tutela dos interesses ou direitos difusos, que não se confundem com 
os interesses públicos e particulares. Acrescente-se a esta distinção 
os direitos ou interesses coletivos, estrito senso, ligados ao interesse 
determinável e particular de certos grupos ou categorias. 
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7 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 especificou que a tutela do bem 
ambiental poderia ser feita via Ação Popular, condizente, com o tratamento global dado pela 
lei fundamental no que tange à necessidade da proteção ambiental em sua dupla natureza, como 
uma tarefa de todos.

8 O legislador quis incentivar o exercício da cidadania da demanda popular, pois, salvo se for 
comprovada a má-fé, isentou de custas processuais e ônus da sucumbência. Este incentivo 
facilita, de certa forma, o acesso à justiça, considerando outros obstáculos à tutela jurisdicional 
popular. 
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A Ação Popular Ambiental habilita o cidadão a tutelar tanto a defesa 
do erário público ou patrimônio público, da moralidade pública, atinentes 
a proteção ambiental ao bem difuso7 ambiental, conforme se depreende 
do disposto no artigo 5º, LXXIII da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 4.717/65. Objetiva-se com a Ação Popular Ambiental 
uma desconstituição, ou até mesmo o impedimento de um ato lesivo e à 
condenação dos responsáveis do poder público ou terceiros à reposição do 
status quo ante, não obstante, a possibilidade de perdas e danos. Assim, 
faz parte desta tutela jurisdicional a possibilidade de obter por esta via a 
reparação do dano ambiental, a título individual, com dimensão coletiva 
difusa em face do bem ambiental.

A legitimidade ativa para a referida ação está descrita na Carta Magna 
de 1988, que especificou de forma retilínea que a tutela do bem ambiental 
deve ser feita via Ação Popular, condizente, com o tratamento global dado 
pela lei fundamental no que tange à necessidade da proteção ambiental 
em sua dupla natureza, como uma tarefa de todos:

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas no caso de sucumbência8 
(Constituição Federal, artigo 5, inciso LXXIII).

Para fundamentar e comprovar tanto a ilegalidade como a lesividade 
mencionadas, o autor tem o direito de requerer aos órgãos administrativos, 
gratuitamente, valendo-se do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, 
alínea “a”, da Constituição Federal), as certidões e informações que 
julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas, 
as quais serão fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data 
em que o autor der entrada com o requerimento e somente poderão ser 
utilizadas para a instrução da respectiva Ação Popular. 
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Só pode haver a negativa do fornecimento ao cidadão no caso de, 
justificadamente apontado, haver sigilo em razão do interesse público, 
o que não impedirá a propositura da ação, cabendo, nesse caso, ao juiz 
da causa requisitá-las e fazendo com que o processo tramite em segredo 
de justiça até o seu fim.

Além de estar especificada na Constituição Federal em seu artigo 5º, que 
trata dos direitos e garantias fundamentais, a Ação Popular é reforçada ainda 
pelo mesmo artigo, em sua parte final, (art. 5º, LXXVII, parágrafo 1º) quando 
explicita: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata”. Isso significa, no caso da Ação Popular Ambiental, 
que esta vige imediatamente, desde promulgação da Constituição 
presente, e aplica-se nos termos da recepção da lei fundamental às 
disposições regulamentadoras da Lei nº 4.717/65. 

Com o advento do artigo 5º da Constituição Federal que em seu caput 
explicita: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à segurança, 
e à propriedade nos seguintes termos”, questiona o dispositivo da Lei 
4.717/65, que confere a legitimidade ativa apenas para o cidadão eleitor 
com o pleno gozo de seus direitos civis. 

A Lei Maior brasileira não conferiu legitimidade ativa das pessoas 
jurídicas coletivas no intento da Ação Popular, restringiu a legitimidade ao 
indivíduo cidadão. O legislador deixou o exercício da tutela jurisdicional 
da cidadania coletiva através da ação civil pública da Lei 7.347/85, bem 
como através do mandado de segurança coletivo, conforme disposto no 
artigo 5.º, inciso LXX, alíneas a e b da Constituição. Neste sentido, já se 
pronunciou o Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer possibilidade 
do exercício da cidadania coletiva através da Ação Popular, segundo o 
conteúdo da Súmula 365: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para 
propor ação popular”. 

A Lei 4.717/65, em seu artigo 6º, expressamente estabelece que 
deverão ser citados para demandar no polo passivo todos aqueles que, 
de algum modo, contribuíram para o ato lesivo por ação ou omissão, 
inclusive os que dele se tenham beneficiado, infere-se que na composição 
do polo passivo da Ação Popular Ambiental figuram aquele(s) que 
contribuírem para a lesão ao meio ambiente, sejam pessoas integrantes 
da administração direta ou indireta, sejam públicas ou privadas.
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Em síntese, a Ação Popular se afigura como um meio bastante eficaz 
para que o cidadão exerça seu papel cívico de fiscalizar o desempenho 
quanto à conservação e aplicação dos bens públicos, voltadas para o 
bem-estar social por parte dos administradores, servidores, representantes 
ou autoridades públicas, ou de entidades que recebam o caráter de 
públicas, devido à ligação com o Poder Público, seja por causa de prestar 
serviços, ou exercer funções de caráter público, ou, ainda, porque este 
detenha capital em pregado nas ações ou cotas de participação dessas 
entidades. 

Desse modo, é necessário que a população esteja atenta à divulgação 
dos atos da Administração Pública como um todo, para que possa 
detectar quaisquer ilicitudes ou ilegitimidades que venham a lesar, ou 
lesem efetivamente, o patrimônio público, beneficiando particulares em 
detrimento da coletividade, no escopo de impedir esses acontecimentos, 
por intermédio da Ação Popular.

Dispõe o art. 11 da Lei da Ação Popular que “a sentença que, julgando 
procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, 
condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua 
prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os 
funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”. Na 
condenação dos réus, a sentença incluirá, sempre, o pagamento, ao autor, 
das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente 
relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários 
advocatícios, de acordo com o artigo 12, da citada lei. O autor somente 
arcará com as custas judiciais e com os ônus da sucumbência se a ação for 
proposta de má-fé. Nessa hipótese, nos termos do art. 13 do dispositivo 
da Lei da Ação Popular, o autor poderá ser condenado ao pagamento 
do décuplo das custas. As partes só pagarão custas e preparo ao final 
da ação.

4 A defesa do meio ambiente exercida através da ação civil pública 

Inaugura-se uma nova ordem com a edição do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/90), quando em seu artigo 83 cita a tutela 
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que pode 
ser exercida pela Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei Federal 



DIÁLOGO JURÍDICO

136

9 Direitos difusos são aqueles cujo objeto não pode ser dividido e cujos titulares não podem 
determinar, já que não são ligados por nenhuma relação jurídica base, mas simplesmente por 
circunstâncias de fato, enquanto os direitos coletivos são aqueles cujo objeto também não pode 
ser dividido e ao contrário dos direitos difusos, seus titulares são determináveis, já que possuem 
entre si ou com a parte contrária uma relação jurídica base anterior. Os direitos individuais 
homogêneos são aqueles cujo objeto pode ser dividido e cujos titulares são perfeitamente 
identificáveis. O que caracteriza um direito individual é a sua origem comum. São aqueles cujo 
objeto pode ser dividido e cujos titulares são perfeitamente identificáveis. O que caracteriza um 
direito individual é a sua origem comum.
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nº 7.347/85. A reparação de um dano causado ao meio ambiente será 
sempre de natureza difusa, visto que os titulares são indeterminados e o 
seu objeto é bem indivisível.

Antes da propositura da Ação Civil, o parquet poderá firmar o termo 
de ajustamento de conduta, trata-se de uma espécie de acordo extrajudicial 
com o responsável pelo dano, para que este possa se regularizar dentro 
do prazo estipulado no termo de ajuste.

Apenas é oportuno relatar que o termo de ajuste de conduta não deve 
ser entendido como uma transação, ou seja, não existem concessões 
mútuas, visto ser o meio ambiente um bem de natureza indivisível, não 
podendo ser objeto de negociação. Podemos analisar na lição de Celso 
Antônio Pacheco Fiorillo (2005: 372):

Vale lembrar que se trata de um ajuste de conduta, e condutas 
são previstas pela lei, objetivando determinar as que deverão 
ter um fornecedor infrator. Obviamente, o compromisso feito 
ao Ministério Público não deve jamais ficar aquém do que diz 
a lei. Ao contrário, deve regularizar, tornar justo, conforme 
seus ditames, o proceder do fornecedor, até mesmo porque esse 
compromisso terá força de título executivo extrajudicial, na 
hipótese de seu descumprimento.

A ação civil pública regulamentada pela Lei Federal nº 7.347/85 
tutela a proteção de direitos difusos e coletivos9, esse instrumento 
legal é amplamente utilizado na proteção ao meio ambiente, pois tem 
como objeto uma obrigação de fazer, não fazer e ainda a possibilidade 
de pagamento de uma indenização, que será revestida para um fundo 
disciplinado pela própria lei da Ação civil em seu artigo13, e que ainda 
o mesmo dispositivo legal explica que esse fundo deverá ser criado pelo 
poder executivo. Dentre os legitimados a propor tanto a ação principal 
como a cautelar em defesa do meio ambiente, citem-se o Ministério 
Público, a defensoria pública, as associações constituídas para a defesa 
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do meio ambiente, bem como os entes da administração pública direta 
e indireta.

O Ministério Público pode, antes de oferecer a citada ação, concretizar 
o inquérito civil público, onde poderá determinar quais as providências 
devem ser tomadas pelo agente causador de dano ao meio ambiente, 
sendo que não há que se confundir o termo de ajustamento de conduta 
que é firmado com o Ministério Público e o agente responsável pelo 
prejuízo ao meio ambiente com uma transação penal, visto que qualquer 
descumprimento do que foi estabelecido no termo de ajustamento de 
conduta, poderá ensejar a propositura da respectiva Ação Civil Pública 
pelo Parquet.

Ainda como legitimado a intentar a Ação Civil pública, pode-se 
citar uma associação desde que esteja devidamente registrada e inclua 
dentre os seus objetivos a defesa ao meio ambiente. De acordo com a 
Lei Federal nº 7.347/85, outro requisito que deve estar presente é que 
essa associação esteja registrada há pelo menos um ano, sendo que o juiz 
poderá suprimir tal exigência se a legitimada provar que não existe outro 
ente apto a propor a ação e que a tutela protetiva se faça urgente. 

A Defensoria Pública, como instituição consolidada a realizar a 
defesa dos hipossuficientes, também poderá intentar Ação Civil Pública 
para a defesa dos direitos difusos, estando aí, a defesa do meio ambiente. 
Outro detalhe pertinente é que a Lei da Ação Civil Pública disponibiliza 
um fundo para onde serão destinados os valores arrecadados para que 
sejam destinados à recuperação do meio ambiente, sendo que o mesmo 
dispositivo legal explica ainda a necessidade de o Ministério Público 
fiscalizar a correta aplicação desses valores, a partir daí cada ente estatal 
deve providenciar a regulamentação da aplicação desses valores. 

A Ação Civil Pública tutela duas espécies de direitos tidos por 
materialmente coletivos: a) os essencialmente coletivos ou difusos; b) os 
coletivos em sentido estrito. Também permite a mesma a tutela de direitos 
formalmente coletivos, ou seja, o modo de se garantir a tutela é coletivo, 
mas os direitos são verdadeiramente individuais homogêneos. 

Em referência à natureza da ação civil pública, não se cuida de direito 
subjetivo para a defesa de interesses próprios, porém, de direito conferido 
a órgãos públicos para a proteção de interesses que não são individuais. 
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Serve a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, nos dizeres do 
Código de Defesa do Consumidor (art. 110 da Lei nº 8.078/90). Passou 
o direito de agir a ter maior espectro como instrumento de concretização 
dos interesses públicos.

5 Conclusão

O progresso tecnológico e a mudança nos meios de comunicação 
e transporte fez com que o homem passasse a intervir no meio em que 
vive, sendo que essa atitude contribui para a degradação ambiental. 
A Constituição de 1988 dedicou um capítulo especial ao meio ambiente, 
concretizou uma série de princípios que norteiam a proteção ambiental 
no ordenamento jurídico, destacando o direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito fundamental. 

O meio ambiente como um bem de natureza difusa requer a 
preservação e proteção tanto do poder público como também da 
coletividade. Nesse contexto, dispõe-se de duas ações que tutelam essa 
proteção: a Ação Popular que é originária do império romano, como 
também a Ação Civil Pública, elencada na Constituição Federal de 1988 
como função institucional do Ministério Público e que tem realizado de 
maneira eficaz a tutela ambiental.

Esses dois dispositivos legais tem dentre os bens jurídicos que 
tutelam, a proteção do meio sendo que nos dias atuais a Ação Civil Pública 
é bem mais utilizada, visto que o cidadão comum tem que enfrentar 
muitos mais percalços para exercer essa proteção ao meio ambiente e o 
Ministério Público fica bem mais adstrito ao desempenho dessa  tutela 
de proteção ambiental porque não tem que pagar custas processuais.
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REFLEXÕES SOBRE O DISSÍDIO COLETIVO NA JuSTIÇA 
DO TRABALHO APÓS A EmENDA CONSTITuCIONAL 45 

DE 2004

EDuARDO PRAGMÁCIO FILHO1

Resumo: O artigo analisa o dissídio coletivo e o poder normativo 
da Justiça do Trabalho após a mudança de redação do art. 114 da 
Constituição, com o advento da EC 45/04, analisando o ajuizamento de 
comum acordo, a impossibilidade de serem criadas normas e condições 
de trabalho para a categoria e, por fim, analisa a nova natureza de 
arbitragem judicial.

Abstract: The article analyzes the collective action and the normative 
power of the Labor Court, after the advent of EC 45/04, that changed the 
114 of Brazilian Constitution, analyzing the “common agreement”, the 
impossibility to create norms and conditions of work for the category 
and, finally, analyze the new nature of judicial arbitration.

Sumário: 1 Introdução – 2 O poder normativo da Justiça do
Trabalho – 3 A Emenda Constitucional no 45 de 2004 e o poder normativo; 
3.1 A nova redação; 3.2 O fim do poder normativo?; 3.3 Reflexões 
com a nova redação do art. 114 da Constituição – 4 O comum 
acordo – 5 Conclusão.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Dissídio Coletivo. Poder 
Normativo. Justiça do Trabalho. Comum acordo. Arbitragem judicial.

1 Introdução
A negociação coletiva é uma forma voluntária de solução dos conflitos 

trabalhistas. Após a negociação coletiva, pode haver o entendimento, com 
a criação de acordos ou convenções coletivas, ou, por outro lado, pode 
haver o impasse e, consequentemente, a greve ou o dissídio coletivo2.

1 Advogado, Mestrando em Direito do Trabalho pela PUC-SP, Especialista em Direito Empresarial 
pela Uece, Professor de Direito e Processo do Trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação 
da Faculdade Farias Brito.

2 Em Portugal, por exemplo, o Código do Trabalho (2003) dispõe a respeito da arbitragem 
(voluntária ou obrigatória), dentre outros (mediação e conciliação), como modo de solução dos 
conflitos trabalhistas, no capítulo IV (arts. 564 a 576).
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3 A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT trata do assunto nos artigos 856 a 875.
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O dissídio coletivo, portanto, é forma impositiva de solução dos 
conflitos trabalhistas, no que resulta na prolatação de uma sentença 
normativa3. 

O presente estudo, ainda que breve, pretende analisar um pouco das 
nuanças e das mudanças do dissídio coletivo e, notadamente, fazer uma 
análise crítica após a Emenda Constitucional – EC no 45 de 2004, que 
alterou a competência da Justiça do Trabalho e isso afetou (ou extinguiu?) 
o chamado poder normativo dessa Justiça.

A questão revela um interesse acadêmico e, sobretudo, prático, 
pois com a citada alteração do texto constitucional, veiculada pela EC 
45/04, já é bastante questionada no Supremo Tribunal Federal – STF a 
expressão “comum acordo” contida na nova redação do § 2o do artigo 
114 da Constituição Federal – CF. 

2 O poder normativo da Justiça do Trabalho

É necessário, antes de tudo, para a compreensão do tema, abordar 
a questão do poder normativo da Justiça do Trabalho, sua criação, 
inspiração e definição.

Os conflitos coletivos de trabalho são resolvidos, em regra, pela 
negociação coletiva. No entanto, frustrada essa negociação, criado 
o impasse, podem os trabalhadores partir para a greve (forma de 
autocomposição) ou mesmo se valerem da Justiça do Trabalho para 
solucionar o conflito (heterocomposição), por intermédio do dissídio 
coletivo.

Ives Gandra da Silva Martins Filho (2008, p. 215) conceitua dissídio 
coletivo como sendo 

a ação para tutela de interesses gerais e abstratos da categoria, 
visando geralmente a criação de condições novas de trabalho 
e remuneração, mais benéficas do que as previstas em lei. 
A sentença normativa nele prolatada põe termo ao conflito coletivo 
de trabalho.
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4 Numa classificação bem didática formulada por Ives Gandra da Silva Martins Filho (2008, 
p. 216), os dissídios coletivos se classificam em: 1. Dissídios de natureza econômica – são 
aqueles que criam normas e condições de trabalho, cuja natureza da sentença é constitutiva. 
1.1. Originário – inexiste norma coletiva anterior (CLT, art. 867, § único, “a”). 1.2. Revisional 
– pretende a revisão da norma coletiva anterior (CLT, arts. 873 a 875). 1.3. de Extensão – visa 
a extensão à toda a categoria das normas acordadas ou impostas apenas a parte dela (CLT, arts. 
868 a 871). 2. Dissídio Coletivo de natureza jurídica – quando ocorre interpretação de lei ou 
norma coletiva da categoria (nesse caso, a sentença é declaratória). Não pode ser admitido para 
interpretar norma legal de caráter geral para toda a classe de trabalhadores (RITST, art. 220, 
II). 3. Dissídio Coletivo de greve (natureza mista) – ocorre quando há paralisação do trabalho 
em atividade essencial. Pode ser instaurado pelo MPT (CLT, art. 856) e tem um procedimento 
mais célere (CLT, art. 860, § único). Por sua vez, Amauri Mascaro Nascimento (2008, Curso, 
p. 823), de forma um pouco diferente, prefere classificar os dissídios coletivos em razão: a) das 
partes, b) do objeto, c) da instauração e d) do direito material constituído. 

5 Ver artigo 220, II, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho – TST que diz que o 
dissídio pode ser “de natureza jurídica, para interpretação de cláusulas de sentenças normativas, 
de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais 
particulares de categoria profissional ou econômica e de atos normativos”.

REFLEXÕES SOBRE O DISSÍDIO COLETIVO NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 45 DE 2004

Esse dissídio coletivo4 pode ser de natureza jurídica ou de natureza 
econômica.

Tem natureza jurídica o dissídio coletivo quando ocorre interpretação 
de lei ou norma coletiva da categoria (nesse caso, a sentença é 
declaratória). Assim, não pode ser admitido para interpretar norma 
legal de caráter geral para toda a classe de trabalhadores5. A finalidade 
é, sobretudo, a interpretação do direito, mas sempre diante de um caso 
concreto.

Explica Pedro Carlos Sampaio Garcia (2005, p. 382), com base nas 
lições de Pedro Vidal Neto, que

nos dissídios coletivos, muitas vezes, a Justiça do Trabalho se vê 
na necessidade de examinar atos de trabalhadores e empregadores 
relacionados ao direito de greve. A greve é, por definição, um 
movimento coletivo de paralisação do trabalho. A abusividade 
no exercício da greve, a ação patronal ilegal a impedindo, a 
obrigação de manter serviços essenciais à população, são matérias 
que decorrem da natureza coletiva desses conflitos. Adequado 
assim o exame de tais questões em sede de uma ação coletiva, 
ainda que, diante do novo texto constitucional se possa discutir a 
competência originária para o exame dessas ações. Novamente é 
Pedro Vidal Neto quem destaca que “a hipótese é de ação coletiva 
de natureza declaratória. Não se trata de interpretação de lei 
em tese, mas de interpretação da lei frente a um caso concreto: 
uma determinada greve”. A sentença, no caso, é meramente 
declaratória, caracterizando típica atuação do poder jurisdicional 
da Justiça do Trabalho. Também aqui não ingressamos no terreno 
do poder normativo.
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6 O dissídio coletivo supõe a alteração das condições fáticas da prestação de serviços e do contexto 
econômico, gerando a necessidade de criação de novas normas coletivas (CLT, art. 873).

7 Em relação aos Tribunais do Trabalho, além da imparcialidade (ver suspeição e impedimento 
no CPC 134 e 135) existe a questão da competência, podendo ser o dissídio local (TRT) ou 
suprarregional ou nacional (TST).

8 Por ser o dissídio coletivo uma ação da categoria, necessitam os sindicatos de uma autorização, 
por meio de assembléia geral (ver OJ 19, 28 e 35 da SDC do TST). No caso de dissídio coletivo 
jurídico, não há necessidade de autorização assemblear, pois já houve a negociação prévia e a 
autorização da categoria (por isso o TST cancelou a OJ 06 da SDC). Os sindicatos devem estar 
registrados no MTE para ajuizar o dissídio (OJ 15 da SDC do TST). As empresas podem figurar 
no pólo passivo e o MPT pode instaurar o dissídio, quando houver greve em atividade essencial 
(CF 114, §3º; CLT, art. 856; Lei 7.783/89, art. 8º). As federações e confederações podem ajuizar 
o dissídio quando a categoria for inorganizada (CLT, art. 857, § único).

9 Os servidores públicos têm direito à negociação coletiva (ver Convenção 151 da OIT e 
Recomendação 163 da OIT), o que vai resultar em lei para as melhores condições de remuneração 
e trabalho, mas não têm direito ao dissídio coletivo (ver ADI 492-DF no STF e OJ 05 da SDC 
do TST).

EDUARDO PRAGMÁCIO FILHO

Por sua vez, pondera com propriedade Andréa Presas Rocha (2008, 
p. 136), no mesmo sentido que

os dissídios de índole jurídica têm por escopo a interpretação ou 
aplicação de normas preexistentes, as quais se incluem dentre 
as chamadas típicas atividades jurisdicionais. (...) A rigor, ao 
atuarem na apreciação de um dissídio de natureza jurídica, as 
Cortes Trabalhistas exercem atividade própria do Poder Judiciário, 
tal como ocorre, ainda que de forma genérica, nos julgamentos 
das reclamações trabalhistas, ações civis públicas, mandados de 
segurança, ações de cumprimento e, bem assim, nas variadas 
ações coletivas que buscam a interpretação de norma jurídica 
atinente a interesse meta-individual, a exemplo dos mandados 
de segurança coletivos, ações civis públicas, ações diretas de 
inconstitucionalidade, dentre outras. (...)  Assim, observa-se que 
o dissídio coletivo de natureza jurídica é atividade jurisdicional, 
típica do Poder Judiciário.

 Por outro lado, quando o dissídio coletivo é de natureza econômica, 
está-se diante de função atípica exercida pelo Poder Judiciário, função 
legiferante, portanto, como se verá. Isso porque são criadas novas 
condições de trabalho6, funcionando o Tribunal do Trabalho7 como 
legislador, criando o direito para uma classe (categoria8) de trabalhadores9, 
de forma geral e abstrata, como se fosse uma lei. É bem diferente da 
aplicação da lei no caso concreto (função jurisdicional).
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10 O poder normativo tem forte influência corporativista, na qual o Estado é quem soluciona o 
conflito do trabalho em todas as esferas. Veja-se, por exemplo, a declaração V da Carta Del 
Lavoro: “A Justiça do Trabalho é o órgão por meio do qual o Estado intervém para solucionar 
as controvérsias do trabalho, seja as que concernem ao cumprimento das convenções e outras 
normas existentes seja as destinadas à criação de novas condições de trabalho” (cf. Romita, 
2001, p. 89).
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CONSTITUCIONAL 45 DE 2004

Eis, portanto, o chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, 
que tem sua inspiração na Carta del Lavoro italiana, fascista, da época 
de Mussolini10.

Calamandrei (apud Garcia, 2005, p. 383) explica que no direito 
italiano fascista as decisões dadas pela magistratura do trabalho são 

mesmo quando pronunciadas em forma de sentença, isto é, na 
forma típica das providências jurisdicionais de cognição, são, no 
seu conteúdo, a expressão de poderes normativos absolutamente 
similares àqueles que ordinariamente exercem os órgãos 
legislativos. 

Arremata o jurista italiano (apud Garcia, 2005, p. 383) ao dizer 
também aqui, com efeito, a magistratura do trabalho se encontra 
diante de um conflito de interesses meramente econômico, que 
poderia ter sido regulado pelas partes através do contrato, e que, 
com a falta de regulação contratual, deve ser regulado pelo juiz 
à base de critérios de equidade. Mas aqui o caráter substancial 
legislativo destas decisões da magistratura do trabalho é muito mais 
evidente e absorvente; com efeito, enquanto nos pronunciamentos 
dispositivos dos quais se tem falado anteriormente, o juiz de 
equidade limita-se a criar o direito para o caso singular, de 
forma individualizada e concreta, aqui a magistratura do trabalho 
formula o direito por classe, de forma geral e abstrata que é típica 
de mandados legislativos.

É interessante, ainda, para entender o poder normativo, investigar 
mais a fundo as suas influências do corporativismo e o momento histórico 
em que foi criado no Brasil, para, ao final, cotejar com a nova opção 
ideológica do legislador constituinte derivado, ao editar a EC 45/04.

Como já foi dito, a ideia do poder normativo na Justiça do Trabalho 
possui visceral influência italiana e fascista, com ideias corporativistas, 
portanto.
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No corporativismo, não se admite a luta de classes e, portanto, não 
se admite (pelo menos em tese) o conflito entre capital e trabalho. Ou 
seja, trabalhadores e empresa se colaboram para o fim maior do Estado, 
onipresente, que é a produção e o bem-estar social.

 A principal função política da Justiça do Trabalho (versão brasileira 
da Magistratura del Lavoro italiana) é, na lição de Arion Sayão Romita 
(2001, p. 89), preencher o vazio deixado pela proibição da greve, 
pois inadmitido o movimento paredista, “as formas extrajudiciais de 
composição dos conflitos de trabalho são desencorajadas, pois convém 
ao Estado corporativo condicionar os fatores da produção a nele buscar 
a solução para as controvérsias oriundas da relação de trabalho”.

Se houver algum conflito, o Estado resolve, ou melhor, “abafa”. Pelo 
Estado, para o Estado e com o Estado. Em tudo.

O então Presidente Getúlio Vargas (apud Romita, 2001, p. 90), em 
1938, é bem claro sobre essa ideia ao enfatizar que 

o Estado não compreende, nem permite, antagonismos de classes 
nem explosões violentas de luta; para esse fim, criou órgãos 
regulares, que não só coordenam as relações como dirimem 
divergências e conflitos entre as diferentes classes sociais.

 Por isso que os dissídios coletivos, de natureza econômica, 
são contrários à atual ordem democrática, pois foram baseados em 
ideias autoritárias e que não se privilegiavam o salutar diálogo entre 
trabalhadores e empregadores.

Quando criados os dissídios coletivos, juntamente com a Justiça do 
Trabalho, na década de 30 do século passado, não é demais lembrar que 
o Brasil estava sob a ditadura do Estado Novo de Vargas.

Com a crítica que lhe é peculiar, Arion Sayão Romita (2001, p. 101) 
argumenta que

o poder normativo não passa de um instituto anacrônico, 
imprestável para os fins a que se destina e incompatível com a 
organização democrática do Estado de direito. O Estado de direito 
não desconfia dos atores sociais, pelo contrário, a democracia 
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11 O art. 8o da Constituição consagra o princípio da liberdade sindical.
12 Com isso, não significa, necessariamente, um dever de contratar.
13 Cf. Renato Rua de Almeida (1998, p. 51). Segundo o Professor Renato Rua, dentre as tendências 

do moderno direito trabalho se encontram a busca da negociação coletiva direta entre os parceiros 
sociais para a superação dos conflitos resultantes da relação capital-trabalho e a perseguição da 
eficácia, através da descentralização do nível negocial no âmbito das empresas.

14 Como já defendemos anteriormente (Pragmácio Filho, 2006, p. 114), o Direito (positivo) do 
Trabalho, (im)posto pelo Estado, não consegue mais regular as relações de trabalho, assim por 
qual motivo temer o Direito negociado, se as partes o têm como justo e legítimo? O Direito 
negociado do Trabalho é legítimo porque elaborado pelas próprias partes, de acordo com seus 
argumentos e conveniências. As normas coletivas são mais eficazes, porquanto serão observadas 
espontaneamente pelos trabalhadores e empregadores, aqueles que elaboraram essas normas.
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CONSTITUCIONAL 45 DE 2004

participativa exige o concurso dos atores sociais na elaboração 
do ordenamento jurídico que lhes diz respeito, contrariamente à 
filosofia política que predominava no Brasil à época em que a 
Justiça do Trabalho foi instituída.

Aliado a isso, como sólida estrutura do Estado corporativista, 
o modelo de organização sindical, cujas bases permanecem até a 
atualidade, não obstante o avanço alcançado com a Constituição11 de 
1988, constituem-se num eficiente mecanismo de controle da massa 
laboriosa. E essa era a real intenção.

Ao contrário, na atualidade, os mecanismos de solução “alternativa” 
dos conflitos trabalhistas (mediação, arbitragem etc.) refletem a tendência 
mais moderna do dever de negociar e da boa-fé na negociação, forçando 
com que as partes, à exaustão, negociem12.

Isso também reflete a tendência moderna de um direito mais reflexivo, 
negociado13, em que as próprias partes chegam a uma conclusão, em 
regra, sem a participação de terceiro, sendo, portanto, tais normas, mais 
legítimas e mais eficazes14. 

3 A Emenda Constitucional no 45 de 2004 e o poder normativo

3.1 A nova redação

Com a EC 45/04, o artigo 114 da Constituição, sobre o tema, passou 
a ter a seguinte redação:

Art. 114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)
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§ 1º – Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros.

§ 2º – Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou 
à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do 
Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas 
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. (grifo inexistente no original)

§ 3º – Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade 
de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho 
poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho 
decidir o conflito. 

De logo, verifica-se a mudança em relação ao texto anterior do 
equivalente § 2o do art. 114 da Constituição, que assim dizia:

§ 2o – Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à 
arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio 
coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e 
condições, respeitadas as disposições convencionadas e legais 
mínimas de proteção ao trabalho.

Duas correntes surgiram após a EC 45/04, sobre a supressão ou 
manutenção do Poder Normativo, conforme lição de Amauri Mascaro 
Nascimento (Curso, 2008, p. 804), a seguir delineadas.

3.2 O fim do poder normativo?

 A primeira corrente diz que o poder normativo foi suprimido, pois, 
na redação anterior do art. 114, havia disposição expressa de que a Justiça 
do Trabalho era autorizada a criar normas e condições de trabalho. Como 
não existe mais essa autorização expressa, a Justiça do Trabalho não mais 
detém o poder normativo.

É a ela com quem nos filiamos.
Por outro lado, a segunda corrente argumenta que a EC 45/04 

manteve o dissídio coletivo de natureza econômica, atribuindo à Justiça 
do Trabalho a competência para julgá-lo, o que faz, consequentemente, 
ainda, subsistir o poder normativo.
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15 Andréa Presas Rocha (2008, p. 137) diz que “nada obstante, os Tribunais Regionais do Trabalho 
começaram a se manifestar a esse respeito, plasmando entendimentos antagônicos. Com efeito, 
enquanto em algumas decisões sustenta-se que nada foi modificado, vale dizer, que a instauração 
do dissídio coletivo prescinde da anuência da parte contrária, em outros acórdãos, os Regionais 
vêm admitindo a validade da exigência do “comum acordo”, acrescentando que se trata de medida 
salutar, porque valoriza a autocomposição dos conflitos coletivos”. A referida autora, ainda, 
indica alguns julgados com as duas posições: a) dispensa o comum acordo: TRT 2ª Reg., proc. 
SDC – 20086200500002009, Ac. SDC – 00077/2005, Relª Juíza Wilma Nogueira de Araújo 
Vaz da Silva, DJ 13/05/2005; TRT 3ª Rreg. SEDC, proc. 00318-2005-000-03-00-7 DC, Rel. 
Juiz Paulo Roberto Sifuentes Costa, DJ 10/06/2005; TRT 3ª Reg. SEDC, proc. 00546/2005-
000-03-00-7, Relª Juíza Emília Facchini, DJ 16/09/2005 e b) necessita do comum acordo: TRT 
5ª Reg. SEDC, Dissídio Coletivo nº 00667-2005-00-05-00-8- DC, Ac. nº 25.973/05, Rel. Des. 
Valtércio de Oliveira; TRT 5ª Reg. SEDC, Dissídio Coletivo nº 00837-2005-000-05-00-4-DC, 
Ac. nº 20.539/05, Rel. Des. Luiz Tadeu Leite Vieira.
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 Na prática, mesmo após a EC 45/04, os Tribunais do Trabalho ainda 
processam e julgam os dissídios coletivos, criando normas e condições 
para o trabalho de categorias15. 

A conclusão de que o fim do poder normativo veio com a EC 45/04 
e que o dissídio coletivo atualmente tem natureza de arbitragem pública 
será abordada mais a frente.

3.3 Reflexões com a nova redação do art. 114 da Constituição

A primeira observação que poderia ser feita, assim, é que com a 
nova redação do § 2o do art. 114 não estariam previstos os dissídios de 
natureza jurídica, pois a norma apenas fala em “ajuizar dissídio coletivo 
de natureza econômica”.

No entanto, fazendo-se uma interpretação sistemática, e observando 
que o dissídio coletivo de natureza jurídica é típica função jurisdicional, 
como já foi abordado anteriormente, é de se concluir que ele ainda 
subsiste, tacitamente, nas variadas ações coletivas que julgam interesses 
em um caso concreto, aplicando (e não criando) a lei.

Andréa Presas Rocha (2008, p. 136) conclui no mesmo sentido, ao 
dizer que

por conseguinte, não há necessidade de previsão expressa do 
dissídio de índole jurídica no § 2º do art. 114 da Constituição 
Federal, tendo em vista que a sua possibilidade já se encontra 
tacitamente inserida na competência genérica da Justiça do 
Trabalho, contida no mesmo art. 114, inciso I.

 A segunda observação que pode ser feita em relação ao novo texto 
do § 2o do artigo 114 é a questão de “decidir o conflito” em substituição 
à expressão “estabelecer normas e condições”.
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 Pensa-se que tal expressão vem se somar à tese daqueles que 
defendem a extinção do poder normativo na Justiça do Trabalho, pois 
não se pode mais criar norma para os trabalhadores, não se pode mais 
criar condições de trabalho, num típico dissídio coletivo de natureza 
econômica, já que o texto constitucional se referiu apenas a “decidir o 
conflito”.

Isso também significa, em outras palavras, na lição de Pedro Carlos 
Sampaio Garcia (2005, p. 391) que

diante do novo sistema estabelecido em nossa Constituição, a 
parte apenas se submete à sentença normativa voluntariamente. 
Não sendo assim, não está a parte obrigada a participar de dissídio 
coletivo e a se submeter à decisão normativa ali proferida. Não 
há mais imposição obrigatória de sentença normativa. Portanto 
não há mais poder. (grifo inexistente no original)

José Augusto Rodrigues Pinto (apud Rocha, 2008, p. 131) explica 
que 

decidir um conflito quer dizer julgar entre pretensões deduzidas 
em contraditório pelas partes, fazendo entrega da prestação 
jurisdicional rigorosamente dentro dos limites da controvérsia – 
o que é muito diferente de quem pode, em face de uma pauta de 
propostas unilateralmente apresentada pelo suscitante, estabelecer 
(criar) normas e condições.

No mesmo sentido é o entendimento de Marcos Neves Fava (apud 
Rocha, 2008, p. 141) quando diz: 

A expressão “estabelecer normas”, repetida nas Constituições 
de 1946, 1967, na Emenda 01 de 1969 e na Carta Cidadão de 
1988, foi extirpada pela Emenda 45, o que aniquila o poder de 
criar normas. Aos Tribunais do Trabalho, quando provocados por 
ambas as partes, de comum acordo, decidirão o dissídio coletivo 
econômico, baseando seu pronunciamento com observância das 
garantias mínimas legais e nas cláusulas que já vigeram entre as 
partes litigantes. (...) Com efeito, ao retirar da Constituição Federal 
a autorização dos Tribunais para “estabelecer normas”, a Reforma 
do Judiciário subtraiu o alicerce criativo da Justiça Laboral. (...) Se 
não há raiz constitucional a permitir a transposição da atividade 
típica do Legislativo ao Judiciário, inexiste poder normativo da 
Justiça do Trabalho.
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16 Com a EC 45/04, a SDC do TST tem entendido que a manutenção de cláusulas preexistentes 
(parte final do art. 114, §2º da CF) só é admissível em se tratando de Acordo Coletivo de Trabalho 
ou Convenção Coletiva de Trabalho, não se admitindo a preexistência de cláusulas de sentença 
normativa (cf. Martins Filho, 2008, p. 223)

17 Sobre a ultratividade, vem criando corpo a corrente, que trata da incorporação ou não das 
referidas normas coletivas, dependendo do tipo de cláusula, se de natureza obrigacional ou 
normativa. As cláusulas obrigacionais fixam compromisso entre empresa e sindicato e, portanto, 
não se incorporam ao contrato individual. Já as cláusulas de natureza normativa, que criam 
condições de trabalho, essas podem se incorporar ou não, dependendo do seu prazo e da sua 
natureza. Explica o Professor Amauri (2008, p. 447), em seu Compêndio de Direito Sindical, que 
“um adicional por tempo de serviço é, por sua natureza, algo que se insere nos contratos individuais 
de trabalho, se as partes não estipulam condições ou limitações à sua vigência. Um adicional de 
horas extraordinárias é obrigação que, tendo em vista sua natureza, vigora pelo prazo em que 
a convenção coletiva perdurou. Desse modo, a resposta depende da verificação, em cada caso 
concreto, da cláusula em questão”. Por fim, indica o Professor Amauri (2008, p. 447), na citada 
obra, que a tendência atual “é no sentido da validade das cláusulas pelo prazo de vigência da 
convenção ou acordo coletivo, portanto a não incorporação, como acontece com as sentenças 
normativas cuja validade é por um ano”. Essa nova corrente tem guarida na OJ 41 da SDI do 
TST.

18 Súmula Nº 277 do TST: SENTENÇA NORMATIVA. VIGÊNCIA. REPERCUSSÃO NOS 
CONTRATOS DE TRABALHO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. 
As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, 
não integrando, de forma definitiva, os contratos.
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Um terceiro ponto que também tem gerado polêmica é a expressão 
“respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 
como as convencionadas anteriormente”16.

 Com isso, vem-se defendendo que o problema da ultratividade17, 
isto é, da incorporação das normas coletivas, disposta em acordos ou 
convenções coletivas, ao contrato de trabalho, estaria revigorada, tese 
assim que seria contrária ao entendimento pacificado na Súmula 277 
do TST18.

Andréa Presas Rocha (2008, p. 144) assim não pensa e arremata, 
ao dizer:

Nessas condições, o que o novo texto pretendeu dizer é que, 
doravante, por ocasião do julgamento dos dissídios, deverão 
ser observadas as disposições convencionadas anteriormente, 
estejam elas em vigor ou não. Em outras palavras, ajuizado um 
dissídio, por mútuo acordo das partes, os Tribunais do Trabalho 
deverão observar no momento do julgamento, as disposições 
convencionadas anteriormente. Cuida-se, portanto, de critério 
de julgamento, estipulado com a missão de fixar um norte para 
o julgador na prolação da decisão. Não se trata, de modo algum, 
de norma de direito individual, determinando a incorporação das 
cláusulas convencionais aos contratos individuais de trabalho. 
E, como visto, regra de julgamento, cujo intuito e o de balizar o 
poder normativo residual atribuído à Justiça do Trabalho.
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Deve-se ressaltar que, mesmo não estando mais em vigor a 
convenção coletiva anterior, as suas disposições deverão ser levadas 
em conta pelas Cortes Trabalhistas, quando do julgamento do dissídio 
instaurado por vontade de ambas as partes. Excluem-se desse preceito 
as sentenças normativas anteriores, haja vista falar o texto constitucional 
em disposições convencionadas, o que implica devam ter sido derivadas 
de negociação coletiva.

Outro questionamento trazido pela nova redação do art. 114 da 
Constituição se refere à atuação do Ministério Público do Trabalho – 
MPT em dissídios coletivos.

Ao se observar a redação do § 3o do artigo 114, ao prescrever que 
“em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito”, há 
quem defenda que se o MPT pode ajuizar dissídio e a Justiça do Trabalho 
decidir o conflito, desse modo o poder normativo não estaria extinto.

Rebatendo essa ideia, com base nos ensinamentos da Procuradora 
do Trabalho Sandra Lia Simón, Andréa Presas Rocha (2008, p. 145) 
argumenta que

isso significa que, havendo greve em atividade essencial, e desde 
que haja possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá atuar, mas sempre tendo em mira 
a finalidade exclusiva de defender os interesses da sociedade, 
ou seja, no dissídio de greve o Ministério Público do Trabalho 
deverá atuar de molde a resguardar a prestação dos serviços 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade (art. 11, Lei de Greve), deixando de lado as 
reivindicações dos trabalhadores (conflito econômico), as quais 
necessitam de comum acordo entre as partes. Outrossim, nos 
casos de greve em atividades não essenciais, nada poderá fazer o 
Ministério Público do Trabalho, haja vista a imprescindibilidade 
do comum acordo entre as partes para a instauração do dissídio.

 Por fim, o ponto mais polêmico e que merece uma análise em capítulo 
próprio se refere à questão do “comum acordo” para o ajuizamento do 
dissídio coletivo, a seguir abordado.
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19 Existem ADIn que questionam a constitucionalidade desse dispositivo (dentre elas, ver ADIn 
3392, 3423, 3520, 3432 e 3431 no STF, cujo relator é o Ministro Peluso).

20 art. 5º, XXXV, da CF: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de 
direito.

21 Existe o debate na doutrina, se a exigência do comum acordo seria uma condição da ação ou um 
pressuposto processual. Na visão de Pedro Garcia, (2005, p. 392), seria pressuposto processual, 
escorando-se na lição de Humberto Theodoro Junior: “Na realidade, não é fácil enquadrar tal 
exigência dentro das categorias próprias do processo, pois não temos aqui jurisdição e sim 
uma atividade de arbitragem exercida por um órgão público. Humberto Theodoro Junior faz 
com precisão a distinção. ‘Não se confundem os pressupostos processuais com as condições 
da ação. Os pressupostos são aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, com 
relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve rapidamente. E, em consequência, não 
atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. São, em suma, requisitos jurídicos 
para a validade e eficácia da relação processual (grifo do autor). Já as condições da ação são 
requisitos a observar, depois de estabelecida regularmente a relação processual, para que o 
juiz possa solucionar a lide (mérito)’. Na hipótese, não existe dissídio coletivo se não for ele 
provocado de comum acordo por ambas as partes. Prevê o novo preceito constitucional um 
pressuposto para que se estabeleça a relação jurídica inerente ao dissídio coletivo. Dissídio 
coletivo suscitado unilateralmente por uma das partes é processo inexistente. A outra parte não 
é obrigada a comparecer e muito menos a obedecer qualquer decisão ali proferida, pois sentença 
proferida em processo inexistente é sentença inexistente”. Comunga com o mesmo pensamento, 
que é pressuposto processual, Andréa Presas Rocha (2008, p. 138).

REFLEXÕES SOBRE O DISSÍDIO COLETIVO NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 45 DE 2004

4 O comum acordo

Eis o ponto mais polêmico das reflexões desse trabalho. Com 
efeito, a nova redação do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, diz que 
“recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, 
é facultado às mesmas, de comum acordo19, ajuizar dissídio coletivo de 
natureza econômica”.

Em suma, existem duas correntes sobre esse mútuo consentimento. 
A primeira entende que é inconstitucional, pois fere o direito de 
ação20. A segunda, de outra banda, defende que não há violação ao 
direito de ação, pois não haveria lesão ou ameaça a direito21. 

Na lição de Wagner Giglio (2008, p. 417),
muito embora os direitos coletivos também constituam direitos, no 
dissídio coletivo não são alegados, nem reivindicados “direitos” 
lesados ou ameaçados, mas invocados interesses e discutidas 
propostas de criação de normas. Vedar a atividade legiferante 
da Corte Judicial, em certas circunstâncias, não é o mesmo que 
impedir a discussão judicial de direitos lesados, e, portanto, 
inexiste qualquer inconstitucionalidade.
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22 Ver nota 14, letra “a”.
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A Procuradoria-Geral da República, no parecer da ADIn 3.432-4/600-DF, 
posiciona-se no sentido de que não há inconstitucionalidade, pois o poder 
normativo não seria atividade substancialmente jurisdicional e portanto não 
violaria a cláusula pétrea do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário 
(cf. Nascimento, Curso, 2008, p. 814).

 Também no mesmo sentido é o entendimento de Andréa Presas 
Rocha (2008, p. 139), quando opina que

inexiste a alegada inconstitucionalidade, haja vista que o 
ajuizamento de dissídio de natureza econômica tem como efeito 
o exercício do denominado poder normativo  pelos tribunais 
do trabalho, e essa atividade, como é cediço, nada tem de 
jurisdicional. Cuida-se a rigor de atividade legiferante, uma vez 
que cria normas e condições de trabalho para todos os integrantes 
das categorias profissionais e econômicas envolvidas no litígio.

Corolariamente, não há que falar em violação ao direito 
constitucional do acesso à jurisdição: o direito de ação é 
direito público subjetivo, cujo conteúdo é a prestação da tutela 
jurisdicional pelo Estado, ou seja, pelo direito de ação, o titular 
do direito material visa a obtenção da prestação jurisdicional, 
que constitui obrigação do Estado, inexistindo, por conseguinte, 
direito prestação de atividade legislativa a cargo do judiciário.

Na prática, como já se disse, os Tribunais do Trabalho vêm 
processando os dissídios coletivos. Sustentam a tese de que a frustração 
da negociação coletiva, isto é, o impasse, já seria o próprio comum 
acordo e que haveria o mútuo consentimento, tacitamente, se houver 
concordância a posteriori da instauração do dissídio22. 

O professor Amauri (Curso, 2008, p. 816), ainda, alerta para a 
questão da litigiosidade contida, pois no impasse da negociação coletiva, 
não havendo o mútuo consentimento, a única forma de solução seria a 
greve.

Nossa opinião, em que pesem entendimentos contrários, é que houve 
uma opção ideológica muito clara do legislador constituinte derivado, 
extinguindo o poder normativo da Justiça do Trabalho, privilegiando 
a negociação coletiva, forçando as partes para a autocomposição ou 
para escolha de meios alternativos de solução dos conflitos trabalhistas, 
constituindo-se o poder normativo como uma autêntica arbitragem 
judicial.
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23 Em sendo uma arbitragem pública e diante da voluntariedade das partes de se submeterem a um 
árbitro, ainda que judicial, conclui-se que da decisão (sentença normativa) não caiba recurso, 
pois não seria lógico que as partes elegessem o árbitro e não se submetesse a sua decisão (cf. 
José Luciano de Castilho Pereira e Otávio Brito Lopes, apud Rocha, 2008, p. 143).

24 A Lei de Greve (7.783/89) estabelece no art. 9º: “Durante a greve, o sindicato ou a comissão 
de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, 
manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja 
paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas 
e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da 
empresa quando da cessação do movimento”. Em outra passagem, no art. 11, “nos serviços ou 
atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de 
comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade”.
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CONSTITUCIONAL 45 DE 2004

Andréa Presas Rocha (2008, p. 139) e Pedro Garcia (2005, p. 391) 
comungam com a tese de que a atividade normativa da Justiça do Trabalho 
continua, não mais como um poder, entretanto como uma arbitragem 
pública23, decorrente de ato negocial das partes.

Essa ideia do comum acordo, na legislação pátria, já era prevista na 
Lei de Greve24 e somente reforça a ideia de que as partes têm o dever de 
negociar, e negociar com boa-fé. 

Andréa Presas Rocha (2008, p. 140) é bem conclusiva:
Verifica-se que o poder criativo atribuído aos Tribunais 
Trabalhistas restou definitivamente suprimido. E pelo menos 
duas são as razões que estribam nossas conclusões: uma, jaz 
inelutável que os Tribunais do Trabalho, ao decidirem o conflito, 
já poderão  criar ou estabelecer normas; duas, a instauração do 
dissídio dependente da concordância de ambas as partes, o que 
significa que somente haverá dissídio, e, consequentemente, 
“sentença normativa”, se os litigantes assim o desejarem, ou seja, 
se as partes, voluntariamente, se submeterem à atuação da Justiça 
do Trabalho, cuja atividade corresponde, por tal razão, passa a 
assumir caráter de arbitragem pública.

Ademais, já é tempo de se pensar mais, bem mais adiante, a questão 
da reforma sindical e de toda a estrutura de sua organização, ainda com 
traços profundamente autoritários, contrários à plena liberdade sindical 
pregada pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, quando 
ainda se mantêm a contribuição compulsória, a unicidade sindical e a 
organização por categoria no ordenamento brasileiro.
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25 O trocadilho foi proposital.
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5 Conclusão 

Após a EC 45/04, verifica-se que realmente o poder normativo da 
Justiça do Trabalho, cujas origens remontam à Itália fascista de Mussolini 
e à Carta del Lavoro, foi extinto, pois com a nova redação do artigo 114, 
§ 2o da Constituição, o dissídio coletivo de natureza econômica só pode 
ser ajuizado de comum acordo e não serão mais criadas novas normas e 
condições de trabalho – como na redação anterior.

A Justiça do Trabalho, agora, nesse caso, age como um árbitro judicial 
e somente vai poder resolver o conflito. E resolver o conflito, como posto 
na Carta da República, não dá mais margens para a discricionariedade, 
como antigamente, mas dá margem, apenas, para resolver o conflito nos 
termos em que foi proposto.

Como foi visto, na prática, os Tribunais do Trabalho não vêm 
procedendo dessa forma e, de certa forma, resistem à radical mudança 
e mantêm o antigo regime25.

À primeira vista, parece maléfica a extinção do poder normativo da 
Justiça do Trabalho, pois a falta de representatividade dos sindicatos é 
ululante e isso, de logo, enfraqueceria o movimento e poderia estimular 
a litigiosidade da greve.

Por outro lado, o sindicalismo brasileiro precisa sair do marasmo e 
da arrecadação espúria e compulsória, precisa sair para ter a verdadeira 
representatividade e, assim, também, verdadeiramente negociar com 
independência a seriedade. Poucas categorias desse modo conseguem 
proceder.

O sindicalismo, destarte, precisa deixar as muletas do (extinto) 
poder normativo e partir para um verdadeiro progresso. Já é hora de 
mudanças.
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O DIA Em QuE muTILARAm O máRIO FILHO E 
mATARAm um TAL DE GERALDINO: um ESTuDO 

SOBRE O TOmBAmENTO DO ESTáDIO mARACANÃ

MÁRIO FERREIRA DE PRAGMÁCIO TELLES1

Resumo: O presente trabalho estuda o caso do tombamento federal do 
Maracanã, auferindo reflexões sobre a atribuição de valor nas práticas 
oficiais de preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Abstract:  This paper studies the tombamento of Maracanã stadium and 
investigates the values used on the preservation of the Brazilian cultural 
heritage.  

Sumário:  1 Introdução – 2 Maracanã: patrimônio cultural
brasileiro – 3 Critério e valor nas práticas de preservação –  4 O valor 
reconhecido no tombamento do Maracanã – 5 A mutilação do Mário Filho – 
6 A “morte” do Geraldino – 7 Conclusão.

Palavras-chave: Direitos Culturais. Patrimônio cultural. Tombamento. 
Maracanã.

“Eu adorava correr para eles. Aquele tumulto na geral, a gritaria, 
deixa sempre o jogo mais quente. O Maracanã vai ficar mais 
triste.”       
         Zico

1 Introdução
O presente trabalho pretende analisar o tombamento federal do 

estádio Mário Filho, mundialmente conhecido por Maracanã2, a partir 
da análise do processo de tombamento nº 1094-T-83 do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
1 Advogado no Programa de Especialização em Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – PEP/IPHAN. Mestrando em Museologia e Patrimônio pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Membro do grupo de pesquisa em Direitos Culturais da 
UNIFOR.

2 “Seu nome oficial, Estádio Jornalista Mário Filho, é uma homenagem a um dos mais importantes 
jornalistas brasileiros e fundador do Jornal dos Sports. Foi construído em 1950 para sediar a 
Copa do Mundo, e projetado para receber 166.369 pessoas. Hoje, após as reformas, comporta um 
público de 114.145”.  Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/riotur/pt/atracao/?CodAtr=1966>. 
Acessado em: <24 mar. 2009.
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3 Os estádios de futebol brasileiros, normalmente, são divididos em: arquibancada, cadeiras e 
geral. Esta última é uma espécie de “fosso” em que os torcedores ficam em pé, com a visão à 
altura do campo.

4 O termo Geraldino é bastante utilizado no Rio de Janeiro para designar os frequentadores da 
geral, sendo, muitas vezes, utilizado pejorativamente.

5 Segundo o Wikipédia, o nome é oriundo do Rio Maracanã que cruzava a Tijuca e São 
Cristóvão, desaguando na Baía de Guanabara, que, em tupi-guarani, siginifica “semelhante a 
um chocalho”.
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Através dessa investigação, busca-se, por conseguinte, apresentar 
os critérios utilizados pelo IPHAN na aplicação do referido mecanismo 
jurídico de proteção do patrimônio cultural – tombamento – e, 
sobretudo, identificar o valor a que se quis reconhecer nesse bem cultural 
albergado.

Além disso, é intenção deste breve arrazoado averiguar, do ponto 
de vista jurídico-antropológico, as consequências da retirada da geral3, 
na qual se encontrava o núcleo da espontaneidade dos torcedores – 
conhecidos como Geraldinos.4

Tal abordagem consiste numa tentativa recorrente deste autor em 
auferir reflexões jurídicas, através de estudos de casos representativos 
ou emblemáticos, sobretudo, no intuito de facilitar a compreensão e 
visualização dos profissionais de áreas afins ao Direito que compõem o 
multidisciplinar campo do patrimônio.

2 maracanã: patrimônio cultural brasileiro

  No Brasil, o instrumento utilizado, em âmbito federal, à proteção 
jurídica do patrimônio cultural material é o tombamento, o qual é 
estabelecido pelo Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937.

Tombamento é um instituto dos Direitos Culturais que visa reconhecer 
o valor cultural de um bem, a partir de critérios técnico-científicos de 
atribuição de valor emanados pela autoridade competente, interferindo 
em um ou mais elementos constitutivos do direito de propriedade.

O estádio Mário Filho, popularmente denominado Maracanã5, foi 
inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
em 26/12/2000, consoante dispõe o art. 4º do Decreto-Lei 25/37, em 
reconhecimento ao seu excepcional valor etnográfico (art. 1º), sendo, 
assim, considerado oficialmente pelo Estado como patrimônio histórico 
e artístico nacional.  
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3 Critério e valor nas práticas de preservação

A atividade precípua do IPHAN, órgão responsável pela preservação 
do patrimônio cultural brasileiro em âmbito federal, é atribuição de valor. 
É essa septuagenária instituição que diz quais bens merecem a chancela 
oficial de patrimônio histórico e artístico nacional, a partir de critérios 
estabelecidos no já citado Decreto-Lei, assim como de outros advindos 
da evolução conceitual da própria Casa.

Antes de se adentrar às questões, apesar de não se tratar de uma tarefa 
simples, é importante tentar distinguir critério de valor. O Decreto-Lei 
25/37 – que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional – fala em “valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico”, assim como em valor histórico. Estes são, portanto, os valores 
que se quer atribuir a um bem cultural para atingir, ou reconhecer-lhe, o 
status de patrimônio histórico e artístico nacional. 

Não se desprezando suas múltiplas facetas, valor é a vertente do bem 
a que se quer dar importância, com a intenção de propiciar uma leitura 
direcionada ao significado cultural que se pretende evidenciar no bem.  

Contudo, na prática de preservação, não se pode afirmar que um 
bem cultural possui tais valores sem critérios claros, sejam eles critérios 
técnicos, científicos ou não, sob pena de tais atos se tornarem arbitrários, 
desprovidos de qualquer legitimidade e até legalidade, tendo em vista 
que tal atividade é um ato discricionário somente para a escolha dos 
critérios, mas não para desprezá-los. 

Antes da inscrição nos livros de tombo, há uma análise científica 
sobre cada bem a ser protegido, a fim de instruir meritoriamente, através 
de uma avaliação técnica, o processo de tombamento. 

Apesar de se tratar de ciência, é supérfluo acrescentar a imensa 
subjetividade que há na aplicação de tais conceitos pelos investigadores 
(técnicos do IPHAN) aos bens culturais a serem albergados. O que 
pode ser excepcional para um pode não sê-lo para outros, bem como 
se pode indagar a respeito do que consiste valor nacional, dentre outros 
questionamentos. 
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Contudo, busca-se, ao máximo, atribuir valores científicos 
fundamentados, ou seja, objetivos e não arbitrários, à motivação 
desta avaliação, e, por conseguinte, ao ato de tombar. Nunca é demais 
reproduzir as ainda atuais palavras de Sônia Rabello de Castro (1991, 
p. 120, grifo nosso):

Tão importante quanto a coerência de critérios técnicos para 
casos análogos é a explicitação dos motivos que levaram a 
autoridade a adotar este ou aquele critério. Não obstante a lei tenha 
dado à autoridade poder discricionário para decidir quanto à 
conveniência e oportunidade para adoção do critério que julgar 
mais adequado e pertinente, isto não significa a possibilidade 
de não se ter critérios ou de não explicitá-los. Não se pode 
admitir, no ato administrativo, a ausência de motivo – falta do 
critério, no caso. E ainda que este exista, a falta de sua menção 
impossibilitaria ao administrado controle de sua legitimidade, o 
que também não é de se admitir. Havendo várias possibilidades 
técnicas, está dentro do âmbito da discricionariedade do poder 
público, no caso, a escolha de qualquer uma delas [...]. (CASTRO, 
1991, p. 120, grifo nosso)

Não obstante esse trecho colacionado se refira aos bens da vizinhança, 
ou seja, do entorno do bem tombado, consoante prescreve o art. 18 do 
Decreto-Lei 25/37, entende-se que essas considerações da autora podem, 
de forma análoga, subsidiar as reflexões sobre a necessária utilização de 
critérios no ato do tombamento.

Os critérios, portanto, em basam a atribuição de valor e são 
ferramentas indispensáveis nas práticas de preservação. São exemplos: 
excepcionalidade, exemplaridade, valor nacional, memorabilidade, 
ancianidade, singularidade, monumentabilidade, autenticidade etc.

4 O valor reconhecido no tombamento do maracanã

Através do Parecer nº 008 de 04 de fevereiro de 1997, reconheceu-se 
o valor histórico e, sobretudo, etnográfico do bem cultural mencionado 
como valor medular sobre o qual o tombamento irá exercer sua 
guarida. 
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6 A seleção do que é patrimônio é sempre uma escolha. Por mais que se tente “sulear” através de 
critérios científicos, a subjetividade e o critério político sempre exercem influência.

7 Termo utilizado, muitas vezes, pejorativamente.

Joaquim Falcão (1984), analisando a possibilidade de se tombar o 
Maracanã, antes mesmo do mencionado parecer técnico do IPHAN, já 
refletia sobre a proposta defendida por Marcos Vilaça de reconhecer este 
estádio a partir de uma visão não-arquitetônica:

De resto, uma proposta como a do tombamento do Maracanã no 
Rio de Janeiro só tem sentido se for entendida como está sendo: 
trata-se, não de preservar um edifício de valor arquitetônico 
discutível. Trata-se apenas de reconhecer, registrar e preservar 
o palco de uma das principais manifestações culturais de massa, 
no Brasil. (FALCÃO, 1984)

  Ora, importante destacar essa atribuição de valor escolhida6, pois 
é muito comum a reprodução do discurso de que o IPHAN privilegia, 
em suas ações de tombamento, somente, e tão-somente, os bens 
arquitetônicos e monumentais, principalmente os ligados às belas artes, 
e ao chamado patrimônio “pedra e cal” 7. 

Com o destaque do valor etnográfico, busca-se, portanto, reconhecer 
e valorizar o Maracanã como palco de celebrações; lugar onde a relação 
do homem com o espaço ganha um significado importante, mormente 
portador de “referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 216 da Constituição 
Federal de 1988).

Destarte, o tombamento do Maracanã é exemplificativo, senão 
emblemático, pois é a confirmação de que o bem cultural em si, 
unicamente em sua materialidade, não é considerado o patrimônio 
cultural, demonstrando, assim, que o valor que este carrega é, sim, 
indispensável. 

Como é sabido, patrimônio é um olhar, e, através do prisma escolhido, 
podem-se proteger os mais variados bens a partir dos mais distintos 
enfoques (histórico, paisagístico, belas artes etc.). 

O Maracanã, por sua vez, teve destacado o seu valor etnográfico, 
sendo justamente sobre esse valor selecionado que deve incidir o 
tombamento.  

O DIA EM QUE MUTILARAM O MÁRIO FILHO E MATARAM UM TAL DE GERALDINO: UM ESTUDO SOBRE O 
TOMBAMENTO DO ESTÁDIO MARACANÃ
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8 Pretende-se aqui, principalmente, refletir sobre os valores e critérios do tombamento.
9 A FIFA não permite a disponibilização, em seus jogos de lugares em pé, como era o caso da 

geral.
10 Tal pressão também contribuiu para o fechamento da geral de 1995 a 1999.

MÁRIO FERREIRA DE PRAGMÁCIO TELLES

5 A mutilação do mário Filho 

Como já foi visto no item anterior, o estádio do Maracanã foi inscrito 
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, tendo 
sido identificado, no parecer técnico que baseou o tombamento, o valor 
etnográfico como valor-mor, no sentido de ser este bem um palco de 
celebrações e “templo máximo do futebol profissional”. 

Se assim foi valorado pelo órgão competente, sem dúvida, a geral 
há de ter um destaque nisso. É que a geral é o lugar por excelência onde 
ocorriam as manifestações mais espontâneas do Maracanã: é nela onde 
os “geraldinos”, torcedores da geral, demonstravam sua irreverência e, 
sobretudo, devoção ao time amado; onde se pagava somente um real para 
ver o jogo (às vezes até a entrada era liberada) e se comprava pão com 
mortadela dos (per)ambulantes; onde também se encontravam torcedores 
fantasiados de super-heróis ou se via o clássico torcedor, com radinho 
de pilhas no ouvido, beijando a camisa de seu clube. 

A geral como lugar merece um estudo mais aprofundado, o que não 
se fará aqui por questões de escolha de abordagem8.   

O que se pretende demonstrar é que, se o valor etnográfico do 
Maracanã foi a vertente escolhida para o tombamento, não se pode negar o 
papel da geral na construção do imaginário do torcedor e do ato de torcer. 
Se a arquibancada é mais relacionada à torcida, a geral está intimamente 
conectada à figura do torcedor, principalmente do imaginário simbólico 
construído em volta dele.

Como é sabido, em virtude de reformas efetuadas no Estádio, a partir 
de 2005, com vistas à adequação às normas estabelecidas pela Fédération 
Internationale de Football Association – FIFA9, acrescido do intenso 
lobby dos anunciantes das placas de publicidade ao redor do campo10, a 
geral foi substituída por cadeiras numeradas.

É visível a mutilação que o Maracanã – patrimônio cultural brasileiro 
tombado pelo ser valor etnográfico – sofreu, uma vez que a geral era um 
dos elementos medulares do bem.
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Importante ressaltar que o termo empregado – mutilação – é utilizado, 
aqui, como uma categoria jurídica, contida no art. 17 do Decreto–Lei 
25/37, que proíbe expressamente a destruição, demolição ou mutilação 
do bem tombado, in verbis:

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser 
destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 
cinquenta por cento do dano causado. 

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos 
Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração 
do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. 

Sônia Rabello (CASTRO, 1991, p. 112-113) tece comentários sobre 
o que é mutilação:

A mutilação ao bem tombado deve ser compreendida junto com 
o disposto no final do art. 17, que determina a audiência do órgão 
competente para autorizar reparos, pinturas ou restaurações no 
bem. Caberá, portanto, ao órgão ao qual a lei conferiu o poder 
de polícia específico determinar, em cada caso, o que poderá 
ser feito no bem tombado, de modo que a alteração pretendida 
não o descaracterize, mutilando-o. [...] A mutilação, portanto, 
está ligada à questão da forma de interferência e alteração no 
bem tombado, cujos critérios são da competência do órgão do 
patrimônio estabelecer.

Dito isso, mesmo considerando a extinção da geral como mera 
reparação, o que de fato não ocorreu, o IPHAN tinha (foi?) que ser 
ouvido para autorizar a referida reforma do Maracanã, ocasião em que, 
cumprindo seu mister, deveria ter marcado posição contrária, negando 
veementemente tal ato atentatório ao bem tombado, pelos motivos já aqui 
expostos, encontrando-se outra saída que não a de acabar com a geral. 

Destarte, entende-se, neste trabalho, que essa extinção da geral 
configurou-se numa verdadeira mutilação ao bem tombado, para utilizar 
ipisis litteris os termos do Decreto-Lei 25/37.

O DIA EM QUE MUTILARAM O MÁRIO FILHO E MATARAM UM TAL DE GERALDINO: UM ESTUDO SOBRE O 
TOMBAMENTO DO ESTÁDIO MARACANÃ
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11 MONNERAT, André. A modernidade vence a tradição no Maracanã Reforma do estádio 
põe fim à geral, espaço reservado para o povão. Disponível em: <http://oartilheiro.blogspot.
com/2006/11/obra-de-igreja.html>. Acesso em: 03 jun. 2008.
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6 A “morte” do Geraldino

Com a supressão da geral, extingue-se também o Geraldino, torcedor 
que frequentava a geral. Ele é o símbolo da manifestação espontânea 
individual ligada à figura do torcedor. Através de uma comparação entre 
o lugar e seus respectivos ocupantes, pode-se dizer que a torcida está 
para a arquibancada, assim como o Geraldino está para a geral. Aquela 
– organizada ou não, com seus gritos de guerra e imponentes bandeiras – 
fixa-se na arquibancada, lugar seu por excelência, enquanto o Geraldino 
– com suas fantasias e radinho de pilha – flanam na geral.

André Monnerat11 descreve muito bem a sensação de estar na geral 
(nem sempre era a melhor posição de se ver o jogo) e a tristeza do último 
jogo em que ela funcionou:

Comemoração de gol na geral era muito mais emocionante. Você 
saía correndo em qualquer direção, se perdia dos amigos e depois 
voltava pro mesmo lugar e reencontrava. Por isso, o Geraldino 
sempre era o último a saber quando um gol era anulado, muito 
tempo depois você ainda via os torcedores comemorando... 
Era todo mundo muito guiado pela emoção mesmo. E pela 
arquibancada. Como não dava pra ver o jogo direito, se o pessoal 
de cima comemorasse é que a gente sabia que a bola tinha entrado 
– conta o estudante de informática Tulio Soriano, torcedor do 
Fluminense que acompanhou a geral em sua fase final, indo aos 
seus últimos jogos em 2005. Inclusive na despedida, onde se via 
um Geraldino tricolor segurando seu cartaz para a TV: “Geral! 
Patrimônio mundial, abençoado por Deus, João de Deus e Bento 
XVI”.

Contudo, pode-se argumentar que os Geraldinos só frequentam a 
geral porque não possuem condições financeiras de assistir ao jogo em 
outro lugar, revelando, assim, a dialética do símbolo que representa a 
geral, ou seja, ao mesmo tempo em que é mágica, é dura na realidade 
cotidiana de seus cativos.

Segundo Gilbert Durand (1998, p. 101), esse antagonismo faz parte 
da imaginação simbólica e se trata de uma eufemização, não cega, da 
realidade:
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12 LOPES, Timóteo. O adeus do Geraldino. Carta Capital, [...] Edição 339, 2005. Disponível em: 
<http://cms.cartacapital.com.br/carta/2005/04/2074>. Acesso em: 03 jun. 2008.

13 Lembre-se que o Maracanã é tombado como patrimônio histórico e artístico nacional, logo 
patrimônio cultural brasileiro, nos termos do art. 216 da Constituição Federal.

 [...] a função da imaginação é, antes de mais nada, uma função 
de eufemização, porém não simplesmente ópio negativo, máscara 
que a consciência veste diante da horrível figura da morte, mas 
ao contrário, dinamismo prospectivo que, através de todas as 
estruturas do projeto imaginário tenta melhorar a situação do 
homem no mundo.

Portanto, tem-se a consciência de que a criação simbólica do 
Geraldino possui várias funções, tal como aponta Durand (1998), dentre 
as quais a de fantasiar – tal qual ele faz em dia de Fla Flu – a dura vida 
que lhe impôs a geral como seu lugar.

Em reportagem à Carta Capital, Timóteo Lopes12 descreve a 
despedida de um Geraldino:

O cearense Lion Saraiva é um dos que dão as caras. Autointitulado 
O Rei das Embaixadinhas, ele faz mais de dez imensas voltas 
exercitando sua arte vestido dos pés à cabeça como se fosse 
um atleta da Seleção. É o seu número há 20 anos. Quando saiu 
de Forquilha, no sertão do Ceará, aboletado num caminhão 
pau-de-arara o destino de Saraiva era o Rio de Janeiro, mas 
os sonhos eram o brilho e os aplausos do Maracanã. Agora, 
inconformado, desolado, sabe que é um artista que caminha a 
passos largos para o relento, um craque que vai ter de pendurar 
compulsoriamente as chuteiras e as ilusões. 

O fato é que esses torcedores nunca mais voltarão ao Maracanã. Com 
a extinção da geral, sob a alegativa de mais conforto, a acessibilidade 
do Geraldino ficou prejudicada, uma vez que os preços dos ingressos, 
atualmente, são incompatíveis com suas condições financeiras. 

Isso faz crer na existência de um projeto de “higienização” do 
Maracanã para enquadrá-lo no modelo europeu da FIFA. Isso ocorre 
não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista social, 
uma vez que impede de uma forma indireta o livre acesso às fontes 
da cultura nacional e o exercício pleno dos Direitos Culturais13 dessa 
camada menos favorecida de torcedores, tal como preconiza o art. 215 
da Carta Magna.

O DIA EM QUE MUTILARAM O MÁRIO FILHO E MATARAM UM TAL DE GERALDINO: UM ESTUDO SOBRE O 
TOMBAMENTO DO ESTÁDIO MARACANÃ
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A retórica da perda (GONÇALVES, 2002) sempre pautou as ações 
de preservação. Contudo, na prática preservacionista, deve-se aprender 
a lidar com a perda. Nem tudo é (ou deve ser) preservado. Infelizmente 
a geral se foi; não volta mais. 

Contudo, dessa reflexão, pode-se extrair a lição, dentre outras, de se 
estudar melhor o bem a que se está protegendo – e para isso uma gestão 
patrimonial é imprescindível – sob pena de mutilar uma parte essencial 
deste, a ponto de retirar-lhe seu núcleo formador.

7 Conclusão

O presente trabalho procurou apontar os valores e critérios escolhidos 
no ato de tombamento do Maracanã, tentando, dessa forma, desconstruir 
a ideia de que este instituto jurídico só é utilizado para proteger o 
patrimônio arquitetônico e de belas artes.

Além disso, levantou-se um breve debate sobre o caso da supressão 
da geral do estádio Mário Filho, tecendo-se uma incipiente abordagem 
jurídico-antropológica sobre este acontecimento – aqui entendido como 
uma mutilação – e a consequente inobservância ao valor etnográfico 
escolhido pelo IPHAN como norteador das ações de preservação do bem 
erigido como patrimônio cultural. 

Isso deixa claro que os valores escolhidos no ato do tombamento 
devem, sim, ser respeitados e observados na gestão do patrimônio, 
impedindo que atos como o da extinção da geral se repita. 

Noutras palavras, os valores reconhecidos no ato do tombamento não 
servem somente para a justificativa da constituição ou reconhecimento 
do bem cultural em patrimônio cultural, mas, sobretudo, são elementos 
imprescindíveis para a consecução de uma boa gestão desse bem elevado, 
doravante, à categoria de patrimônio cultural.
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O DuPLO GRAu DE JuRISDIÇÃO COmO GARANTIA 
FuNDAmENTAL DO ORDENAmENTO JuRÍDICO 

BRASILEIRO

NILSITON RODRIGuES DE ANDRADE ARAGÃO1

Resumo: Neste trabalho, estuda-se a garantia do duplo grau de jurisdição, 
mais precisamente o status que assume dentro da ordem jurídica 
nacional. Para tanto, são analisados os entendimentos doutrinários e os 
posicionamentos jurisprudenciais sobre a matéria, de modo a saber qual 
postura é mais coerente com a atual teoria dos direitos fundamentais.

Abstract:  In this work, studies to guarantee the double degree of 
jurisdiction, more precisely the status that is within the national legal 
order. For both, are considered the doctrinal understandings and judicial 
positions on the matter, to know which position is more consistent with 
the current theory of fundamental rights.

Sumário: 1 Introdução – 2 O duplo grau de jurisdição no ordenamento 
brasileiro – 3 Fundamentos do duplo grau de jurisdição – 4 Características 
especiais do órgão revisor – 5 Limitações ao duplo grau de jurisdição; 
5.1 Limitações constitucionais; 5.2 A posição do Supremo Tribunal Federal 
sobre as limitações constitucionais; 5.3 Limitações infraconstitucionais – 
6 Conclusão.

Palavras-chave: Duplo grau de jurisdição. Garantia fundamental. 
Constituição. Cláusula de abertura. Direitos fundamentais.

1 Introdução
O presente estudo se propõe, logicamente respeitando as limitações 

de um artigo científico, a analisar a garantia do duplo grau de jurisdição, 

1 Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Especialista em 
Direito Processual Civil pela Faculdade Farias Brito (FFB), Professor universitário da Faculdade 
de Fortaleza (Fafor) e das Faculdades Cearenses (FAC) e Assessor jurídico do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará (TJCE).
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atentando principalmente à sua natureza jurídica, de modo a identificar se 
a referida duplicidade jurisdicional possui status de direito fundamental 
ou se deve ser tratada como uma simples previsão da legislação ordinária. 
Com isto, busca-se saber se o constituinte originário positivou ou não o 
princípio do duplo grau de jurisdição, de forma deliberada por entender 
expressando severos embates doutrinários protagonizados por estudiosos 
e capacitados julgadores de nossas Cortes de Justiça.

Procurar-se-á demonstrar que o valor conduzido pela garantia do 
duplo grau de jurisdição está em consonância com as exigências da 
sociedade brasileira, o que impõe sua proteção pelo ordenamento pátrio. 
Neste desiderato, serão estudadas as manifestações deste princípio 
na ordem constitucional atual, os seus fundamentos axiológicos, as 
características essenciais do órgão responsável por sua efetivação, as 
limitações constitucionais e legais existentes no ordenamento pátrio e 
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à sua natureza 
jurídica. 

Para tanto, adotar-se-á como paradigma para a discussão o 
RHC 79.785/RJ, no qual o Supremo Tribunal Federal se manifestou 
pela não inclusão da referida garantia na ordem jurídica nacional por 
suposta incompatibilidade com a ordem constitucional vigente e pela 
impossibilidade de revogação de normas constitucionais por tratados 
internacionais.

Como visto, o presente trabalho destina-se a fazer incidir as 
novas concepções da teoria geral dos direitos fundamentais na análise 
da incorporação das normas internacionais definidoras de direitos 
fundamentais, situação que revela a atualidade e relevância do tema.

2 O duplo grau de jurisdição no ordenamento brasileiro

 A atual Constituição Federal não possui previsão expressa da 
garantia do duplo grau de jurisdição. Esta constatação não é suficiente 
para que se conclua que a referida norma não está presente na ordem 
constitucional brasileira, embora seja o principal motivo para os debates 
sobre sua aplicabilidade. 

NILSITON RODRIGUES DE ANDRADE ARAGÃO
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Muitos doutrinadores entendem que o duplo grau de jurisdição 
encontra manifestação no texto constitucional. O principal argumento 
dos sectários desta tese está fundamentado no art. 5º, LV, da atual Carta 
Magna, que possui a seguinte redação: “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
Para estes estudiosos, é possível extrair do termo “recursos”, através 
de uma interpretação ampliativa, a indicação do núcleo essencial da 
garantia fundamental, pois “na lei não existem palavras inúteis”, logo 
o constituinte não teria empregado tal termo no mesmo sentido do 
anterior.

Embora sabendo que a interpretação dos direitos e garantias 
fundamentais deva ser realizada de forma a extrair a máxima eficácia 
possível das normas constitucionais, é necessário cautela nesta atividade. 
No sistema adotado pela Constituição brasileira, o Judiciário é o único 
dos três Poderes Estatais que não detém uma formação democrática 
direta. Portanto, levando em consideração que o poder emana do povo e 
que este não delegou diretamente aos exercentes da jurisdição a função 
legislativa, é necessário ter prudência ao se realizar interpretações 
excessivamente extensivas, que podem exacerbar os limites legais 
invadindo a competência de outro Poder.

Por este motivo, a melhor compreensão é em sentido contrário. 
O dispositivo constitucional anteriormente citado ao falar em “recursos” 
não quis expressar a ferramenta pela qual se exerce o duplo grau de 
jurisdição, mas somente reforçou o termo “meios” referido imediatamente 
antes. Assim, o art. 5º, LV, da CF/88 se refere única e exclusivamente 
aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, e qualquer 
interpretação que pretenda estender a outros direitos fundamentais estará 
ferindo o poder constituinte originário, uma vez que adicionará conteúdos 
materiais não acobertados pelo texto normativo.

Sem dúvida, melhor seria que a Carta atual tivesse trazido de forma 
expressa um dispositivo assegurando esta garantia, a exemplo do que 
fizera a Constituição do Império de 1824, conforme se depreende do seu 
art. 158: “Para julgar as causas em Segunda, e última instância haverá 
nas Províncias do Império as Relações, que forem necessárias para 
comodidade dos povos”.

O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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Diante desta omissão, inúmeros autores nacionais defendem que o 
duplo grau de jurisdição não é uma garantia assegurada pela Constituição 
Federal de 1988. Como exemplo, cita-se Fredie Didier Júnior, que aponta 
como aspectos negativos desta garantia: as dificuldade de acesso à justiça, 
o desprestígio da primeira instância, a quebra da unidade do poder 
jurisdicional, as dificuldades na descoberta da verdade mais próxima 
possível da real e a inutilidade do procedimento oral. Vejamos um trecho 
da obra deste processualista em que fica claro seu posicionamento (2008, 
p. 28):

Na verdade, a garantia do duplo grau de jurisdição não chega a 
constituir uma garantia, pois a Constituição Federal a ele apenas se 
refere, não o garantindo. A única Constituição que tratou do duplo 
grau de jurisdição como garantia absoluta foi a de 1824; as demais 
deixaram de se lhe conferir tal atributo. A atual Constituição 
Federal apenas prevê a garantia do duplo grau de jurisdição, não 
tratando de discipliná-lo como garantia.

Existem também juristas que entendem de forma contrária, 
defendendo a presença no texto Constitucional da garantia do duplo grau 
de jurisdição. É o caso de Nelson Nery Júnior (2004, p. 40):

Segundo a Constituição Federal vigente, há previsão para a 
garantia do duplo grau de jurisdição, quando se estabelece 
que os tribunais do país terão competência para julgar causas 
originariamente e em grau de recurso. Na CF 102 II, dizendo que o 
STF conhecerá, em grau de recurso ordinário, outras determinadas 
e, também, pelo nº III do mesmo dispositivo constitucional, tomará 
conhecimento, mediante recurso extraordinário, das hipóteses que 
enumera, evidentemente criou o duplo grau de jurisdição.

A despeito das discussões acerca da previsão expressa desta garantia 
no texto constitucional, sobressai-se um argumento que não encontra 
críticas firmes que diminuam sua aceitabilidade. 

Diante da cláusula de abertura dos direitos fundamentais, 
prevista em nosso ordenamento no § 2º do art. 5º da Constituição, os 
direitos fundamentais que não encontrem previsão expressa no texto 
constitucional, mas que estejam presentes em tratados internacionais de 
direitos humanos do qual o Brasil seja signatário é, desde a assinatura, 

NILSITON RODRIGUES DE ANDRADE ARAGÃO
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2 Passemos ao largo dos debates que cercam tal dispositivo em razão da limitação de páginas 
desta publicação, mas digamos somente que entendemos com a parte da doutrina que defende 
que como o tratado é anterior a E.C. nº 45 não há necessidade de atender às exigências do § 3º 
do art. 5º da Constituição. 

norma com caráter de direito fundamental e com segurança de cláusula 
pétrea.2

Entre os pactos internacionais desta natureza de que o Brasil é 
signatário, destaca-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, 
mais popularmente conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, 
de 22.11.1969, incorporada ao ordenamento pátrio por intermédio do 
Decreto nº 678, de 06.11.1992, na qual o duplo grau de jurisdição é 
previsto expressamente no art. 8º, 2, h, confira-se:

Artigo 8º – Garantias judiciais

(...)

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. 
Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, 
às seguintes garantias mínimas:

(...)

h. direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.
Diante disto, não resta dúvida, portanto, que o duplo grau de jurisdição 

possui status constitucional e natureza de direitos fundamental, por força 
da já referida cláusula de abertura. Sendo irrelevante se o constituinte 
reformador incluiu formalmente a garantia no art. 5º da Constituição para 
sua plena eficácia, pois tais direitos possuem aplicabilidade imediata nos 
termos do § 1º do próprio art. 5º. 

3 Fundamentos do duplo grau de jurisdição

Para uma melhor compreensão da problemática que envolve o duplo 
grau de jurisdição, faz-se necessário entender os fundamentos axiológicos 
desta norma. O valor básico concretizado por esta garantia, sua própria 
razão de ser, é a prestação jurisdicional correta, mais próxima do ideal 
de justiça buscado, que, em última instância, reflete a aceitação, pela 
parte vencida no processo judicial, da tutela jurisdicional prestada pelo 
Estado. 

O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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3 Neste sentido, leciona Nelson Nery Júnior (1997, p. 37) que: “De outra parte, nosso subjetivismo 
nos coloca naturalmente contra decisão desfavorável, de sorte que o sentimento psicológico do 
ser humano faz com que tenha reação imediata à sentença desfavorável, impelindo-o a pretender, 
no mínimo, novo julgamento sobre a mesma questão”.

4 Neste sentido é a lição de Misael Montenegro Filho (2005, p. 47): “Para assegurar-se de que 
o Estado bem se desincumba do dever de solucionar os conflitos de interesses, e considerando 
a possibilidade de o magistrado ou do tribunal se equivocar na apreciação de uma causa, mal 
sopesando a verdade formal dela emanada, ou de praticar ao marcado pela presença de vício 
formal, prevê-se a possibilidade de a decisão ser novamente analisada pela mesma autoridade 
que proferiu (como exceção, na hipótese específica que envolve o recurso de embargos de 
declaração) ou pela instância superior (como regra).

 Essa possibilidade denota a prevalência do princípio do duplo grau de jurisdição, não se 
revestindo de caráter absoluto, respeitando-se hipóteses que vedem a possibilidade do reexame 
de pronunciamento judicial, que permanece intocado.”

Como desmembramento deste núcleo axiológico a doutrina identifica 
três fundamentações principais: o inconformismo da parte sucumbente, 
a falibilidade do julgador e o controle psicológico dos juízos de primeira 
instância.

No tocante ao inconformismo da parte sucumbente, a doutrina 
normalmente menciona ser da própria natureza humana a irresignação 
com a negativa de um pleito. De fato, a experiência prática demonstra 
que são raras as hipóteses em que o jurisdicionado vencido se conforma 
plenamente com a decisão desfavorável, sendo comum, inclusive, o 
questionamento sobre a idoneidade e o preparo do julgador em tais 
casos.3  

Cândido Rangel Dinamarco analisa esta função da garantia do duplo 
grau de jurisdição, conforme pode ser observado no seguinte trecho 
(2004, p. 237):

Existe ainda a conveniência psicológica de oferecer aos perdedores 
mais uma oportunidade de êxito, sabendo-se que ordinariamente 
há maior probabilidade de acerto nos julgados por juízes mais 
experientes e numerosos (especialmente no Brasil, em que os 
órgãos de primeiro grau são monocráticos e os tribunais julgam em 
colegiado): confinar os julgamentos em um só grau de jurisdição 
teria o significado de conter litigiosidades e permitir que os estados 
de insatisfação e desconfiança se perpetuassem – provavelmente 
acrescidos de revoltas e possíveis agravamentos.

O segundo fundamento, falibilidade do julgador, é reflexo da própria 
condição humana deste que expressa a inexistência de conhecimento 
absoluto e de atenção irrestrita que permita administrar e julgar 
determinada lide sem, excepcionalmente, deixar escapar um detalhe 
importante.4
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Esta situação é agravada pela complexa malha de dispositivos 
legais, tanto de cunho material como procedimental, provenientes do 
fenômeno que os autores convencionaram chamar inflação legislativa. As 
normas, cada vez mais, perdem suas características de abstratividade e 
generalidade, para tratar de situações específicas, dificultando a atividade 
jurisdicional, pois a amplitude e a mutabilidade impendem ao magistrado 
conhecer de modo concreto o ordenamento jurídico. 

Importa mencionar, ainda, como fator determinante de falhas nos 
julgamentos, o excesso de trabalho a que estão submetidos os magistrados 
no Brasil. Nas últimas décadas, a conscientização e educação política da 
sociedade fizeram o número de ações judiciais crescer consideravelmente, 
o que não foi acompanhado pelo número de julgadores. Este descompasso 
e a pressão pela rápida entrega da tutela jurisdicional obrigam os 
magistrados a realizar julgamentos sem o necessário aprofundamento 
no estudo do tema e das especificidades do caso em análise. 

Sobre este aspecto, colaciona-se, para uma melhor compreensão 
do tema, o ensinamento de J. J. Calmon de Passos acerca do assunto 
(1982):

Ela resulta do comportamento do juiz em face do caso concreto, 
tendo em vista os valores sociais acolhidos pelo ordenamento 
jurídico e como tais admitidos pela opinião comum dos Tribunais 
e jurisperitos, resultando aquele comportamento de prejuízos 
pessoais de valoração ou de técnica do julgador. Esse desvio 
na imparcialidade do juiz pode ir de um erro de valoração dos 
fatos ao erro na aplicação do direito, chegando até aos graves 
limites do que constitui ilegalidade ou abuso de poder a serviço 
do dissimulado arbítrio.

Por fim, fala-se na necessidade de controle psicológico dos juízos de 
primeira instância, para prevenir eventuais abusos de poder provenientes 
da certeza de imutabilidade de suas decisões. Em verdade, a possibilidade 
abstrata de revisão do julgado faz com que o juiz reflita antes de se 
desviar do seu escopo principal, que é a distribuição da justiça com base 
no direito vigente de maneira imparcial. É o que leciona Antônio Carlos 
de Araújo Cintra (1999, p. 74):
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Mas o principal fundamento para a manutenção do princípio do 
duplo grau de jurisdição é de natureza política: nenhum ato estatal 
pode ficar imune aos necessários controles. O Poder Judiciário, 
principalmente onde seus membros não são sufragados pelo povo, 
é, dentre todos, o de menor representatividade. Não o legitimaram 
as urnas, sendo o controle popular sobre o exercício da função 
jurisdicional ainda incipiente em muitos ordenamentos, como o 
nosso. É preciso, portanto, que se exerça ao menos o controle 
interno sobre a legalidade e a justiça das decisões judiciais.

Ressalte-se que se trata de um controle apenas psicológico, pois a 
estrutura hierarquizada do Poder Judiciário não se destina a garantir o 
controle material dos órgãos superiores sobre os inferiores, mas sim 
viabilizar a revisão do julgamento. É o que se depreende do escólio de 
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2003, p. 515):

Não é acertado dizer, em outras palavras, que o controle da 
justiça da decisão possa ser confundido com o controle da própria 
atividade do juiz. Não há que se falar em controle da atividade 
do juiz quando se está discutindo sobre a oportunidade de dar 
ao vencido o direito à revisão da decisão que lhe foi contrária. 
Lembre-se que os tribunais, através das corregedorias, têm suas 
próprias formas de inibir condutas ilícitas, que obviamente não 
se confundem com decisões “injustas”.

4 Características especiais do órgão revisor

Outro ponto que merece destaque é o órgão responsável pela 
realização do julgamento de um processo em segundo grau de jurisdição. 
Para que se concretize efetivamente o duplo grau, deve este órgão possuir 
características especiais que assegurem que os citados “problemas”, 
observados no primeiro julgamento, não se repitam, ou seja, que 
tornem seus julgamentos menos suscetíveis de erro. São elas: a) maior 
experiência e preparo dos julgadores e; b) formação colegiada.

A razão destas exigências é facilmente observada. No caso de 
confirmação da primeira decisão, não se verificam maiores problemas, 
posto que o jurisdicionado vencido se convence melhor do acerto do 
julgamento do órgão a quo. Em caso de reforma da decisão inicial, 
a situação é mais complexa. Ora, se uma das partes não aceitou o 
julgamento realizado pelo órgão julgador de primeira instância, porque 
a parte adversa teria de se conformar com a reforma de decisão se o novo 
julgamento for realizado por um juízo idêntico?
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5 O inciso II e suas alíneas, deste mesmo dispositivo constitucional, expressa de modo mais 
sistemático, como o sistema privilegia os julgadores mais experientes e os com maior 
conhecimento, possibilitando somente a esses o acesso aos Tribunais de Segundo Grau.

Para não gerar tal celeuma, o órgão revisor, em primeiro lugar, deve 
ser composto por magistrados que possuam, ao menos em tese, uma maior 
experiência, um conhecimento jurídico mais apurado. É exatamente por 
esta razão que os critérios de promoção da magistratura são antiguidade 
e merecimento, conforme dispõe o art. 93, III, da CF/88, que estabelece 
que “o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 
merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância”.5 
Esta característica diminui a possibilidade de erros, garantindo ao 
segundo julgamento um grau maior de aceitabilidade.

Mas esta característica não resolve todos os problemas. A nova 
apreciação da lide deve ser realizada não monocraticamente, mas por um 
órgão colegiado, como meio de reforçar a ideia de maior probabilidade de 
acerto no cumprimento da função jurisdicional. O julgamento realizado 
por uma pluralidade de magistrados permite o controle recíproco dos 
membros da turma julgadora, afastando, também, possíveis dúvidas 
sobre a imparcialidade no julgamento.

Assim, na hipótese de reforma da decisão, a parte inicialmente 
vencedora receberá melhor a ideia de sucumbência, por ter sido a nova 
decisão proferida por um órgão que possua características que dêem 
menor probabilidade de erro que o primeiro.

5 Limitações ao duplo grau de jurisdição

A garantia do duplo grau de jurisdição, assim como todos os demais 
direitos e garantias fundamentais, antes de ser constitucionalizada, 
possuía uma concepção extremamente aberta, pois estava desvinculada 
de um ordenamento específico, podendo assumir a feição que lhe desse 
qualquer perspectiva doutrinária a seu respeito, desde a mais restritiva 
até a de maior amplitude. Todavia, com a atuação constituinte limitam-se 
os contornos desta proposição axiológica às determinações políticas da 
sociedade que passará a regular.

Para facilitar a compreensão, cita-se o princípio democrático. 
Analisado abstratamente, pode ele significar desde a participação efetiva 
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de todos os membros da sociedade até a atuação de um representante 
escolhido por uma minoria mais influente. Contudo, com o advento 
da Constituição, e, consequentemente, do ordenamento jurídico, uma 
das diversas vertentes hipoteticamente consideradas é escolhida. Por 
exemplo, no Brasil, adotou-se a democracia representativa, de princípio 
majoritário para os representantes do executivo e Senadores e de 
princípio proporcional para deputados federais, estaduais e vereadores. 
A escolha de uma proposta menos abrangente não implica violação ao 
princípio democrático, mas respeito às peculiaridades próprias do Estado 
brasileiro.

Por este mesmo raciocínio, a garantia do duplo grau de jurisdição, 
analisada sem se considerar um ordenamento jurídico determinado, 
poderia ter o conceito absoluto segundo o qual toda e qualquer decisão, 
invariavelmente, pudesse ser submetida a uma revisão por órgão de 
hierarquia superior. Não obstante, o constituinte pode adotar a norma 
como regra geral e apontar exceções, sem que isto importe o afastamento 
ou a violação do princípio relativizado, pois nenhum direito fundamental, 
por mais fundamental que seja, possui caráter absoluto. Diante de 
circunstâncias específicas, outros valores podem se mostrar mais 
importantes, exigindo sua proteção em detrimento do primeiro.

5.1 Limitações constitucionais

Foi exatamente o que ocorreu na Constituição Federal de 1988. 
Visando efetivar a segurança institucional dos Poderes Públicos, 
entendeu o constituinte que em determinadas situações os ocupantes de 
alguns cargos específicos teriam prerrogativa de foro, sendo julgados 
inicialmente não pela instância primária, mas por algum órgão de 
hierarquia superior. Desta forma, os Tribunais de Justiça, os Tribunais 
Regionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal passaram a possuir não somente competência recursal, mas 
paralelamente a incumbência de processar e julgar originariamente 
determinadas pessoas.

Nestas situações especificamente delineadas pelo constituinte, as 
pessoas que possuem a prerrogativa do foro privilegiado não estão 
acobertadas pelo manto da garantia do duplo grau de jurisdição. 
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Os julgamentos realizados pelos tribunais competentes não admitem órgão 
superior que analise novamente todas as questões fático-probatórias do 
caso. Os recursos cabíveis destas examinarão tão-somente a compatibilidade 
do julgado com a Lei Federal e com a Constituição. Este fato não afasta a 
incidência da garantia do duplo grau de jurisdição, apenas aponta hipóteses 
de relativização, para que seja assegurado outro valor constitucional que 
com ele conflite na hipótese específica.

Portanto, os casos de prerrogativa de foro constitucionalmente 
previstos não implicam em afronta à garantia do duplo grau de jurisdição, 
assim como a previsão de pena de morte não afasta o direito à vida, 
como a prisão do devedor de alimento não importa desconsideração da 
proibição de prisão civil, como a retroatividade da lei penal mais benéfica 
não ofende a segurança jurídica e como a prisão preventiva não agride 
a liberdade de locomoção.

Ressalte-se, como argumento de reforço, que nos casos em que o 
constituinte previu as prerrogativas de foro para órgão de hierarquia 
superior, atendeu os fundamentos básicos deste direito. Como o 
julgamento será realizado por órgão colegiado, formado por membros 
teoricamente mais experientes e preparados que os de primeira instância, 
não restaria dúvida quanto à segurança da decisão, amenizando a 
falibilidade humana. Por outro lado, da mesma forma que o litigante 
inicialmente vencedor que sofre com a reforma da decisão não poderá 
recorrer, não satisfazendo sua irresignação, o vencido, nos casos de 
prerrogativa de foro, também não, pois o inconformismo da parte 
sucumbente é suprimido pela autoridade superior do órgão julgador. 
O controle dos juízos de primeira instância também perde sua razão de 
ser, já que os possíveis abusos já são controlados pela pluralidade de 
membros do colegiado julgador.

Logo, por exemplo, se um Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
cometer um crime, será ele julgado pelo STF, de acordo com o art. 102 
da Constituição Federal. Neste caso, pela importância do cargo exercido, 
entendeu o constituinte ser melhor a realização do julgamento pelo órgão 
de cúpula do Judiciário do que submetê-lo a um juiz singular de primeira 
instância, pois este acabaria pressionado por circunstâncias externas, o 
que poderia comprometer sua imparcialidade.  
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6 No mesmo sentido, o enunciado da súmula 203 do STJ: “Não cabe recurso especial contra 
decisão proferida, nos limites de sua competência, por órgão de segundo grau dos Juizados 
Especiais”.

O fato de não caber recurso desta decisão não implica violação da 
segurança do julgamento, vez que foi proferida por onze ministros, os 
quais são apontados como os mais preparados da nação.

Outro exemplo de limitação ao duplo grau de jurisdição pode ser 
observado pela criação dos juizados especiais. Como já advertido, o 
duplo grau de jurisdição normalmente cede espaço para assegurar dois 
princípios, o da segurança jurídica e o da celeridade. Os casos previstos 
na Constituição, via de regra, buscam resguardar a segurança jurídica; 
já em âmbito infraconstitucional, o legislador dará mais atenção ao 
princípio da celeridade em resposta à morosidade excessiva que assola 
o judiciário.

Os Juizados Especiais, criados com o intuito de simplificação 
procedimental para uma rápida dissolução das controvérsias judiciais de 
menor complexidade, por intermédio da Lei 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, trouxeram algumas alterações no que convencionalmente se 
entendia por duplo grau de jurisdição. Nos Juizados Especiais, continuam 
a existir uma duplicidade de instâncias, com a possibilidade de recurso 
para uma turma recursal. Todavia, o segundo grau de jurisdição é 
realizado por Juízes da mesma hierarquia dos que proferiram o primeiro 
julgamento, sendo vedada a interposição de recursos para o Tribunal 
de Justiça ou Tribunal Regional Federal. É o que se infere do art. 98 da 
Constituição Federal:

CF/88, Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 
os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos 
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 
primeiro grau;

Este entendimento é apontado por alguns como violação ao direito 
fundamental ora em comento, pois sua efetivação não está adstrita 
somente à recorribilidade das decisões judiciais, mas na análise por 
um órgão de hierarquia superior. Contra tal argumento poderia ser 
questionada a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário6, 
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mas igualmente limitativa seria a compreensão do princípio, pois o STF, 
ao julgar os recursos extraordinários, fica adstrito à compatibilidade da 
decisão com a Constituição. Para uma compreensão mais completa, é 
necessário que o órgão de segundo grau conheça toda a matéria posta no 
julgamento anterior, inclusive no que diz respeito à análise das provas 
e dos fatos em gera.

5.2 A posição do Supremo Tribunal Federal sobre as limitações 
constitucionais

Por ocasião do julgamento do RHC 79.785/RJ, o Supremo Tribunal 
Federal, em março de 2000, enfrentou a questão da natureza jurídica 
do duplo grau de jurisdição no caso específico da prerrogativa de foro, 
apreciando o pedido de reexame da matéria em razão de julgamento 
de magistrado realizado originariamente em Tribunal de Justiça, tendo 
prevalecido o entendimento segundo o qual o duplo grau de jurisdição 
não possui status constitucional.

O Ministro Sepúlveda Pertence, relator do processo, entendeu que 
em razão das inúmeras limitações impostas pelo texto constitucional, 
não seria possível admitir a incorporação da garantia do duplo grau de 
jurisdição, sob pena de fazer prevalecer um tratado sobre a Constituição, 
afastando todos os dispositivos constitucionais a ele contrários. Este 
posicionamento é observado no seguinte trecho de seu voto:

Entretanto, não só a Carta Política mesma subtraiu do âmbito 
material de incidência da garantia do duplo grau as numerosas 
hipóteses de competência originária dos Tribunais para julgar 
como instância ordinária única, mas também, em linhas de 
princípio, não vedou à lei ordinária estabelecer as exceções que 
entender cabíveis, conforme a ponderação em cada caso, acerca 
do dilema permanente do processo entre a segurança e a presteza 
da jurisdição.

(...)
Com reservas, que entendo cabível, do exame, em cada hipótese, 
da razoabilidade da exclusão legal do recurso ordinário – continuo 
persuadido desse entendimento, isto é, de que a Constituição, 
quando não repila ela mesma, não garante às partes o duplo grau 
de jurisdição.  
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Todavia, este entendimento não foi unânime, existindo votos 
divergentes na Suprema Corte. Foi o caso do Ministro Carlos Veloso, 
que entendeu pela incorporação da garantia, via cláusula de abertura 
constitucional dos direitos fundamentais, em razão de sua previsão 
expressa no Pacto de San José da Consta Rica. Ressaltou em seu voto 
a necessidade de criação de um recurso inominado para os casos desta 
espécie. Transcreve-se um trecho de seu voto onde fica claro este 
posicionamento:

É dizer, os “direitos e garantias fundamentais” reconhecidos 
em tratado de que o Brasil seja signatário, os quais hajam sido 
introduzidos no direito interno na forma estabelecida pela 
Constituição Federal, ganham status de “direitos e garantia” 
garantidos pela própria Constituição.

Assim, penso que a disposição inscrita na Convenção de São José 
da Costa Rica, estabelecendo como garantia fundamental o duplo 
grau de jurisdição, é, pois, direito consagrado na Constituição 
do Brasil”.

Por isso mesmo, sendo direito fundamental protegido pela 
Constituição, por expressa disposição nela inscrita – § 2º do art. 
5º –, parece-me que, no caso, deveríamos interpretar ou construir 
no sentido de que seria possível o recurso inominado interposto 
pela ora paciente.   

Posicionamento semelhante foi adotado pelo Ministro Marco Aurélio, 
igualmente vencido no julgamento, para quem, em virtude da garantia do 
duplo grau de jurisdição, deveriam ser admitidos recursos aos Tribunais 
Superiores e no caso de julgamentos realizados pelo Supremo que fosse 
realizado, ao menos, um rejulgamento do caso. É o que se depreende do 
seguinte fragmento de seu voto:

Ora, precisamos emprestar alguma eficácia ao que se contém 
no Pacto, subscrito pelo Brasil, no que possui, pelo menos, uma 
nomenclatura pomposa a direcionar quanto à necessidade de 
dar-se atenção aos direitos humanos, ao enquadrar a recorribilidade, 
na hipótese de sentença condenatória, como inserida no grande 
campo alusivo à dignidade do homem e, por conseguinte, aos 
direitos humanos.

(...)
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Entendo que, julgada a ação penal ante a competência originária 
do Tribunal de Justiça e imposta condenação, abre-se a porta 
para a observância irrestrita à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos; abre-se a via recursal para o acusado, até 
então simples acusado, vir lograr um novo crivo quanto à 
imputação feita. E essa via há de ser a ordinária, ou seja, a que 
realmente comporte a interposição de um recurso sem que se 
tenha fundamentação vinculada, como ocorre relativamente aos 
recursos extraordinários. Há de admitir-se, portanto, a adequação 
de um recurso por excelência: no âmbito cível, a apelação, e, 
no âmbito penal, o “recurso ordinário” tal como previsto, em 
relação às decisões “em única e última instância pelos Tribunais” 
em “Habeas corpus”, na alínea “a” do inciso II do artigo 105 da 
Constituição Federal.

Como já colocado linhas atrás, não concordo in totum com nenhuma 
das três manifestações. Assiste razão ao Ministro Carlos Veloso quanto 
à incorporação da garantia em razão da cláusula de abertura dos direitos 
fundamentais, mas entendo equivocado seu posicionamento, assim como 
o do Ministro Marco Aurélio, de que seja o caso de estabelecimento de 
novos recursos para as exceções previstas pela Constituição. Neste ponto, 
está com a razão o Ministro Sepúlveda Pertence para quem não devem ser 
afastadas as normas constitucionais que estabelecem exceções ao duplo 
grau de jurisdição. Porém, o fundamento apontado por este e por todos 
os demais ministros que acompanharam seu voto, de que, em razão das 
ressalvas constitucionais, o duplo grau não possuiria natureza jurídica 
de garantia fundamental, não pode ser aceita diante das disposições 
Constitucionais vigentes.

O posicionamento mais consentâneo com o conceito de duplo grau 
de jurisdição foi defendido pelo próprio Sepúlveda Pertence, ao comentar 
o voto do Ministro Carlos Veloso, momento em que hipoteticamente 
aceitando o status de garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, 
questionou se não seria o caso de harmonizar as exceções previstas no 
texto constitucional com a garantia. Vejamos seus argumentos:

Teria muita sedução pela posição de V.Exa. – não costumo apartear 
a presidência, sou um homem da obediência –, mas teria muita 
sedução, se não me ocorresse um argumento: se a Convenção 
significasse inserir essa cláusula da Convenção no art. 5º da 
Constituição brasileira, ela não teria que ser interpretada em 
conjunto com a Constituição? Vale dizer, com as exceções nela 
estabelecidas?
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Se o constituinte de 88 – e deve ter havido proposta neste sentido 
– tivesse estabelecido, no art. 5º, como garantia fundamental, 
o duplo grau de jurisdição, como esse dispositivo da própria 
Constituição teria de ser lido? Onde o sistema judiciário 
constitucional de uma Federação enumerou, taxativamente – e não 
é por acaso, nos dois Tribunais que interferem com a jurisdição 
dos Estados, este e o STJ – se enumerou, exaustivamente, a sua 
competência recursal?

Como vou admitir que se dê à cláusula do Tratado de São José 
mais força do que teria a inserção na própria Constituição da 
garantia do duplo grau? Porque inserção do duplo grau na 
Constituição, sem alterar toda a estrutura judiciária, importaria 
na fixação de um princípio geral, sem prejuízo das exceções 
constitucionais.         

Portanto, é importante ressaltar que, ao contrário do que muitos 
defendem, o Supremo Tribunal Federal não tem um entendimento firmado 
sobre a matéria. Em primeiro lugar, esta decisão não analisa abstratamente 
a questão, sendo sua perspectiva de compreensão limitada pelo recurso 
ao caso específico das hipóteses de prerrogativa de foro. Em segundo 
lugar, porque a decisão da Suprema Corte não foi pacífica, além de que, 
boa parte dos Ministros que acompanharam o relator já não compõem 
mais o excelso Tribunal. Isto demonstra a pertinência e atualidade do 
tema, sendo necessário seu amadurecimento para que, em um novo caso, 
o STF delibere diversamente do adotado no RHC 79.785/RJ, firmado 
há mais de oito anos. 

5.3 Limitações infraconstitucionais

A discussão, até o presente momento, levou em consideração somente 
as limitações constitucionais ao duplo grau de jurisdição que, como visto, 
uma vez que se encontram no mesmo patamar hierárquico da garantia 
constitucional, não gera uma incongruência no sistema jurídico, mantendo 
assim, paradoxalmente, harmonia mesmo em hipóteses contrárias, 
mediante um raciocínio de regra e exceção.

Situação totalmente diferente é a limitação em nível infraconstitucional. 
Acaso o legislador infraconstitucional preveja limitações à recorribilidade 
estará violando a garantia do duplo grau de jurisdição, devendo a norma 
editada ser considerada inconstitucional e, conseqüentemente, afastada 
do ordenamento. 
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7 Logicamente existe quem entenda de maneira diversa como é o caso de FREDIER DIDIER 
JÚNIOR que assim dispõe (2008, p. 28): “Sendo assim, é possível haver exceções ao princípio, 
descerrando-se o caminho para a legislação infraconstitucional restrinja ou até elimine recursos 
em casos específicos. Além do mais, sendo o duplo grau um princípio, é curial que pode haver 
princípios opostos, que se oponham como contraponto. Em outras palavras, sendo o duplo grau 
um princípio, pode ser contraposto por outro princípio, de molde a que haja limites de aplicação 
recíprocos”.  

É o caso, por exemplo, do art. 34 da Lei 6.830/80 que não admite 
apelação das execuções fiscais de pequeno valor. Assim dispõe o citado 
dispositivo:

Lei 6.830/80, Art. 34. Das sentenças de primeira instância 
proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Esta norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 
posto que, o duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional, 
norma que deve ser respeitada por todas manifestações legislativas 
infraconstitucionais. O legislador não pode ponderar princípios e 
criar hipóteses de inaplicabilidade de uma garantia, assim como fez o 
constituinte.7

6 Conclusão

Diante do presente estudo, pode-se dizer, a título de conclusão, 
que por imposição da própria Constituição a garantia do duplo grau de 
jurisdição é norma Constitucional e possui status de direito fundamental, 
não havendo razões para lhe afastar esta natureza jurídica, pois o valor 
por ele conduzido está em consonância com as exigências sociais e em 
harmonia com as demais normas constitucionais.

Observa-se que o texto do § 2º, do artigo 5º, da atual Constituição 
brasileira é extremamente condizente com esta argumentação, o duplo 
grau de jurisdição pode ser extraído tanto dos princípios fundamentais 
previstos na Constituição, como de tratados internacionais de direitos 
humanos assinados pelo Brasil.

Por esta previsão constitucional, chega-se, inexoravelmente, à 
conclusão de que o princípio da dignidade da pessoa humana encontra, 
em última análise, expressão do duplo grau de jurisdição, sendo este 
imprescindível para que se efetive o devido processo legal e a segurança 
jurídica.
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Por fim, conclui-se que é igualmente possível extrair esta norma 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, mais popularmente 
conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, de 22.11.1969, 
incorporado ao ordenamento pátrio por intermédio do Decreto nº 678, de 
06.11.1992, na qual o duplo grau de jurisdição é previsto expressamente, 
no art. 8º, 2, h.
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O DIREITO AO AGRAVO DE INSTRumENTO

FERNANDO ANTôNIO NEGREIROS LIMA1

Resumo: O presente artigo estuda o novo regime do agravo no processo 
civil brasileiro, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade 
da jurisdição. Procura-se demonstrar que sua restringibilidade está 
condicionada às noções de razoabilidade e proporcionalidade, partindo 
da premissa de que o acesso à justiça é direito fundamental de primeira 
geração. Sustenta-se que qualquer restrição que não passe por esse crivo 
é indevida. Conclui-se pela existência de um direito à interposição do 
agravo, sob forma de instrumento, sempre que o ato atacado possa causar 
à parte lesão ou ameaça a direito, ainda que apena grave (mas reparável), 
ou de difícil reparação (embora não de maior gravidade).

Resumée: O Le présent article s’agit du nouveau régime du recours 
dénominé agravo dans la procédure civile brésilienne, inspiré par le principe 
constitutionnel de l’impossibilité d’interdiction de l’accès à la jurisdiction. 
Son objectif est de démontrer que sa restreindre est conditionnée aux 
notions de rationabilité et proportionnalité, en partant de la prémisse 
d’être l’accès à la justice un droit fondamental de première génération. 
Il soutient l’idée d’être inapropriée quelque restreindre pas soumis à ce 
critère. Il est conclu qu’il y a un droit à l’interposition de l’agravo, dans 
la forme d’instrument, toujours que l’acte attaqué puisse rendre cause à 
lésion ou menace de lésion à un droit, même si ça soit seulement grave 
(mais réparable), ou de réparation difficile (malgré pas si grave).

Sumário: 1 Introdução – 2 Os direitos fundamentais e suas colisões; 
2.1 Os direitos fundamentais de liberdade; 2.1.1 O acesso à justiça 
e a inafastabilidade da jurisdição como direitos fundamentais de 
liberdade – 3 O recurso de agravo: natureza e cabimento; 3.1. O novo regime 
do agravo; 3.1.1 O agravo como instrumento de efetiva tutela jurisdicional; 
3.1.2 A admissão do agravo de instrumento quando a decisão é suscetível de 
causar à parte lesão grave e de difícil reparação – 4 Conclusão.

Palavras-chave: Inafastabilidade da jurisdição. Acesso à justiça. Agravo 
de Instrumento. Direito.
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2 Giuseppe Chiovenda. Instituições de direito processual civil. Bookseller: Campinas, 2002, v. I, 
p. 67.

3 Constituição Federal. “Art. 5º (...) XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça de lesão a direito.”

4 Mauro Cappelletti; Bryant Garth. Acesso à justiça. Sérgio A. Fabris Editor: Porto Alegre, 2002, 
p. 11-12 e 67-73. De acordo com o ensinamento dos renomados processualistas: “Tornou-se 
lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é necessária para assegurar o gozo 
de todos esses direitos sociais básicos. Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso 
efetivo à justiça tenha ganho particular atenção na medida em que as reformas do welfare 
state têm procurado armar os indivíduos de novos direitos substantivos em sua qualidade de 
consumidores, locatários, empregados e, mesmo, cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo 
tem sido progressivamente reconhecido como sendo de capital importância entre os novos 
direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na 
ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser 
encarado como requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 
todos.” (destaques no original)

1 Introdução

É lição clássica, recorrentemente citada em compêndios processuais, 
a máxima chiovendiana de que “o processo deve dar, quanto for possível 
praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo 
que ele tenha direito de conseguir.”2 O mestre italiano assim externava, no 
início do século passado, sua preocupação, ainda hoje compartilhada pelos 
estudiosos e operadores do Direito em geral, em relação à necessidade de 
se dispor de meios que assegurem a efetividade do processo e de conceber 
mecanismos que permitam concretizar no plano prático as garantias 
constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.3

O acesso à justiça, portanto, encarado não mais hipocritamente, 
enquanto garantia meramente formal, mas como efetiva possibilidade 
de a pessoa valer-se do adequado instrumento jurisdicional para a tutela 
de seu direito subjetivo, lesionado ou ameaçado de lesão, faz-se objeto 
da atenção da ciência processual, constituindo o tema central do que se 
convencionou chamar de terceira onda renovatória do processo civil.4

A questão da efetividade do processo assume, pois, uma dimensão 
diversa daquela sob que, historicamente, vinha sendo compreendida, 
não se podendo realmente cogitar de um Estado Democrático de Direito, 
senão quando – mais que meramente asseguradas em caráter nominal 
– as garantias do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, 
entre outras, estejam respaldadas por mecanismos que viabilizem ao 
jurisdicionado a real fruição de seus direitos, vale dizer: como direitos 
fundamentais, que são, não lhes sejam impostas outras restrições além 
daquelas que inarredavelmente decorram da necessidade de conciliação 
com outros direitos fundamentais.
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5 Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales: Madrid, 2002, p. 86.

6 op. cit., p. 133.
7 Para não buscarmos exemplos distantes, basta pensar-se na mais que secular e nunca solucionada 

questão agrária em nosso país, em que ruralistas e MST expõem as feridas de seu conflito 
ideológico e inclusive subvertem as regras jurídicas vigentes, à força de defenderem, até mesmo 
manu militari, os valores antípodas que professam.

8 Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657/42), art. 2º.
9 Ronald Dworkin. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p. 39.
10 op. cit., p. 43.

Isto posto, é a partir do problema atinente à natureza dos direitos 
fundamentais e, bem assim, do equacionamento de suas eventuais 
colisões, que se estabelecem as premissas do presente estudo.

2 Os direitos fundamentais e suas colisões

Com Robert Alexy, a teoria dos direitos fundamentais ganha seus 
contornos contemporâneos. Tendo por ponto de partida a distinção entre 
regras e princípios, como espécies de normas jurídicas, o jurista alemão 
ensina que o núcleo da referida distinção está em que, enquanto as 
regras são normas que somente podem ser cumpridas ou descumpridas 
(inexistindo graus intermediários entre essas duas condutas antagônicas), 
os princípios consubstanciam mandados de otimização, que não apenas 
admitem diversos graus de cumprimento, como também dependem, 
no que respeita à sua observância, de possibilidades fáticas e jurídicas 
(o âmbito destas sendo determinado por princípios e regras opostos).5 

As normas de direitos fundamentais – prossegue Alexy – são 
positivações de princípios, decisões legislativas em favor de princípios.6 
Nessa condição, tais normas representam a eleição de certos valores que 
o constituinte reputa sufragados pela sociedade, de tal sorte que, assim 
como pode existir, em qualquer sociedade pluralista, um confronto entre 
os valores nela albergados,7 também assim os princípios – positivações 
desses valores – podem eventualmente entrar em rota de colisão.

Mas, se uma antinomia entre regras tem sua solução, como se sabe, 
determinada pelos critérios8 cronológico (lex posterior derogat legi priori), 
da hierarquia (lex superior derogat legi inferiori) e da especialidade (lex 
specialis derogat legi generali), tal não se dá em relação aos princípios. É 
que – convém lembrar, aqui, de passagem, o magistério esclarecedor de 
Dworkin – as regras são normas jurídicas que se aplicam à maneira do tudo 
ou nada (all or nothing),9 de tal maneira que, quando “duas regras entram 
em conflito, uma delas não pode ser válida.”10 Já os princípios, por outro 
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11 Alexy. op. cit., p. 549
12 Alexy. op. cit., p. cit.

lado, são normas cuja colisão é resolvida mediante o recurso ao método da 
ponderação – ou sopesamento – dos valores neles agasalhados, afastando-
se a incidência de um deles unicamente para o concreto caso sob exame 
(sem que isso importe ocasionar sua exclusão da ordem jurídica), bem 
como admitindo, nessa exclusiva hipótese, a prevalência do princípio 
que, na espécie em análise, tenha maior peso.

Alexy adverte, contudo, para a existência de uma prioridade 
prima facie dos direitos fundamentais de igualdade e de liberdade, em 
face dos demais direitos fundamentais.11 Nesse sentido, explica que, 
por prioridade prima facie dos direitos fundamentais à liberdade e à 
igualdade, deve-se entender a prevalência, em tese, dos aludidos direitos 
fundamentais, em relação a outros direitos do mesmo gênero, não porque 
exista propriamente hierarquia entre uns e outros, mas sim em face de 
uma superior carga argumentativa, de que aqueles desfrutam. Em outros 
termos: o argumento de que se necessita para afastar a incidência de um 
direito fundamental de liberdade ou de igualdade, quando confrontado 
com um direito fundamental de natureza diversa, deve ter força maior 
do que a necessária para sua sustentação.12 Dá-se como que a imposição 
de um ônus de argumentação, de sorte que aquele a quem interessar o 
afastamento de um valor consubstanciado em um direito de igualdade ou 
liberdade, em prol de outro direito qualquer, deve demonstrar adequada 
e superiormente seu fundamento.

2.1 Os direitos fundamentais de liberdade

No atual estágio de evolução dos estudos constitucionais, a melhor 
doutrina cogita já de quatro gerações de direitos fundamentais. Assim, 
à primeira geração corresponderiam os direitos civis e políticos, 
caracterizados por seu conteúdo de direitos de resistência, oponíveis ao 
Estado e identificados como pertinentes ao princípio da liberdade. Uma 
segunda geração de direitos fundamentais, mais conexa ao princípio 
da igualdade, abrangeria os direitos sociais, culturais e econômicos, 
assim como, de modo geral, os direitos coletivos. Por terceira geração, 
relacionada ao princípio da fraternidade, entender-se-iam aqueles direitos 
de natureza difusa, cujo destinatário seria o próprio gênero humano, qual 
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13 Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. Malheiros: São Paulo, 2000, p. 516-526.
14 José Joaquim Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. Almedina: 

Coimbra, 2000, p. 430-440.
15 Luiz Gulherme Marinoni. Tutela inibitória. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003, p. 36-37.

o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio. Por fim, como quarta 
geração de direitos fundamentais, poderiam ser arrolados direitos tais 
como o direito à democracia, ao pluralismo e à informação.13 

Aliás, assim consideradas a evolução e a positivação dos direitos 
fundamentais, não é despropositado observar como o ideário da revolução 
de 1789, resumido no dístico célebre (égalité, fraternité, liberté) se 
foi implementando de modo gradativo, ao sabor das conveniências 
ideológicas dos grupos que depuseram o ancien régime e sacramentaram 
a conquista do poder pela burguesia.

Ora, os direitos fundamentais de liberdade – e a lição é já de Canotilho 
– vinculam o Estado sob formas diversas. Vinculam o legislador em um 
sentido proibitivo, na medida em que lhe vedam a possibilidade de legislar 
contrariamente às liberdades públicas, e, bem assim, vinculam-no em uma 
dimensão positiva, ao impor-lhe o dever de concretizar normativamente 
tais liberdades. Vinculam, ademais, a atividade administrativa, obrigada 
a dar eficácia imediata aos direitos fundamentais. Vinculam até mesmo 
o particular, no que se convencionou denominar eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais.14 Daí decorre não haver o que estranhar, por certo, 
em que vinculem, igualmente, a função jurisdicional, seja conformando o 
processo, instrumento de sua atuação (CF/88, art. 5º, LIV), seja impondo 
ao julgador o dever de fundamentar suas decisões (CF/88, art. 93, IX) 
consoante os valores constitucionais vigentes.

2.1.1 O acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição como 
direitos fundamentais de liberdade

Em assim sendo, imperioso é admitir que, quando a Lei Fundamental 
de nosso país assenta a inafastabilidade da jurisdição e garante o acesso à 
tutela jurisdicional de caráter reparatório-ressarcitório (lesão consumada) 
ou preventivo-inibitório, independentemente do dano (ameaça ou risco de 
lesão),15 está-se em face de direito fundamental de liberdade, conquanto 
de natureza instrumental.
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16 Niceto Alcalà-Zamora y Castillo. Proceso, autocomposición y autodefensa. Unam: Ciudad 
de México, 1970, p. 63-70.

17 Ovídio Araújo Baptista da Silva. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. Estudo 
inserido na obra Polêmica sobre a ação (orgs. Fábio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo 
Amaral). Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2006, p. 15-19.

18 Canotilho. op. cit., p. 483. O constitucionalista português explicita, na mesma passagem, ainda: 
“Quando os textos constitucionais, internacionais e legislativos reconhecem, hoje, um direito 
de acesso aos tribunais, este direito concebe-se como uma dupla dimensão: (1) um direito de 
defesa ante os tribunais e contra actos dos poderes públicos; (2) um direito de protecção do 
particular através de tribunais do Estado, no sentido de este o proteger perante a violação de 
seus direitos por terceiros (dever de protecção do Estado e direito do particular a exigir essa 
protecção.” (destaques no original)

19 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. História e prática do habeas corpus. Bookseller: 
Campinas, 1999, p. 43-55.

De fato, proibida a autotutela, arroga-se o Estado o monopólio da 
jurisdição, não permitindo ao particular, senão em condições excepcionais 
(v. g., legítima defesa, desforço possessório), o exercício de suas próprias 
razões.16 De outra parte, é intuitivamente claro que a interdição da defesa, 
por mão própria, de seus direitos, faz nascer para cada pessoa o direito 
público subjetivo processual – oponível diretamente ao Estado – de 
reclamar a tutela jurisdicional.17

O caráter instrumental desse direito não deve induzir a equívoco, 
contudo. Há de ser reconhecido como direito fundamental de liberdade. 
Sua gênese é a mesma de quaisquer outros dos direitos sob esse rótulo 
agrupados, remontando às primeiras lutas travadas pelo indivíduo contra 
o poder do príncipe.

Nesse sentido, vem a propósito invocar, ainda uma vez, a lição de 
Canotilho, quando categoricamente averba: “Pela própria arqueologia 
do due process, verifica-se que este se concebia fundamentalmente 
como um direito de defesa do particular perante os poderes públicos.”18 
(destaques no original)

A alusão, que o mestre lusitano faz, à arqueologia jurídica, remete, 
certamente, entre outros fundamentais documentos, à Charta Magna, 
que os barões feudais ingleses impuseram ao rei João, em 1215, fato de 
que nos traça belo painel histórico e jurídico a pena inspirada de Pontes 
de Miranda, jurista maior.19 

Com efeito, de acordo com os termos do capítulo XXIX, daquele 
notável documento, comprometia-se o rei inglês, entre outras coisas, a 
não deter, aprisionar destruir ou ofender, ou de qualquer modo desapossar 
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20 “Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur, aut disseisietur, aut ultragetur aut exuletur, aut 
aliquo modo destruatur de aliquo libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus 
suis, nec super eum ibimus, nec super eum in carcerem mittemus, nisi per legalem iudicium 
parium suorum, vel per legem terrae.” Magna Charta regis Johannis de libertatibus Angliae, 
apud Pontes de Miranda, op. cit., p. 49-50.

21 Eduardo J. Couture. Fundamentos del derecho procesal civil. Editorial B de F: Montevideo, 2005, 
p. 61-62. Ensina o grande processualista uruguaio que o direito de petição era, originariamente, 
um direito privado (private bill), que somente em momento posterior, quando da edição do Bill 
of Rights (1689), assumiu o caráter público que hoje ostenta. Exercia-se em face do monarca, 
então simultaneamente legislador, governante e juiz, sendo representativa desse estado de 
coisas a jactanciosa frase de que o rei era o próprio Estado (atribuída a Luís XIV, o célebre 
rei-sol francês). Com o triunfo da ideia da separação dos poderes, no século XVIII, desdobra-se 
o direito de petição, tornando-se – quando exercitado perante o Estado-juiz – direito de ação, 
ficando obscurecida, desde então, sua origem. Sustenta Couture, pois, seja o mesmo e originário 
direito de petição, mantidas as velhas formas processuais, mudando apenas os juízes a quem 
se destina.

22 José Roberto dos Santos Bedaque. Direito e processo. Malheiros: São Paulo, 2003, p. 20. Leciona 
o professor da Universidade de São Paulo: “Talvez a noção mais importante do direito processual 
moderno seja a de instrumentalidade, no sentido de que o processo constitui instrumento para a 
tutela do direito substancial. Está a serviço deste, para garantir sua efetividade. A consequência 
dessa premissa é a necessidade de adequação e adaptação do instrumento ao seu objeto. 
O processo é um instrumento, e, como tal, deve adequar-se ao objeto com que opera.”

homem livre algum, ou contra ele investir, senão pelo julgamento legal de 
seus pares ou pela lei da terra.20 Aí está, evidenciada de modo cristalino, 
a natureza de direito de defesa, a que faz menção Canotilho, do direito 
de acesso à jurisdição, impondo limites ao poder do Estado, em sua 
relação com o indivíduo. 

Aliás, não é demasia lembrar que pelo menos uma voz ilustre 
advogou, com interessantes argumentos, fosse o direito de ação espécie 
do gênero direito de petição (notoriamente, um dos exemplos mais 
representativos dos direitos fundamentais de liberdade).21

Direito-meio, embora, o direito de acesso à tutela jurisdicional 
integra, portanto, o rol dos direitos de liberdade, direitos fundamentais 
de primeira geração, sendo essa a premissa primeira de que se parte 
neste estudo.

3 O recurso de agravo: natureza e cabimento

No exercício de sua função jurisdicional, vale-se o Estado do processo 
como instrumento da realização do direito substancial, conferindo-lhe 
efetividade.22 

Entre os princípios que informam o uso desse instrumento, o  
princípio do duplo grau de jurisdição permite à parte, insatisfeita com o 
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23 Moacyr Amaral Santos. Primeiras linhas de direito processual civil. Saraiva: São Paulo, 
2003, v. III, p. 128-29. Segundo o renomado professor e ex-ministro do STF, no antigo direito 
português já existia um recurso, sob o nome de querimas ou querimônias, cabível contra as 
sentenças interlocutórias, que deu origem aos diversos tipos de agravo depois estabelecidos 
pelas três Ordenações. Nestas, admitiam-se o agravo ordinário, dirigido à Casa de Suplicação, 
o agravo de instrumento, a ser interposto quando a distância entre o juízo a quo e o juízo ad 
quem, situado na capital do Reino, não excedesse cinco léguas, o agravo de petição, processado 
e encaminhado nos autos em que proferida a decisão hostilizada, o agravo no auto do processo, 
para a impugnação de decisões relativas à ordem procedimental, e o agravo de ordenação não 
guardada, para casos de inobservância das formalidades dos atos processuais.

24 Miguel Seabra Fagundes. Dos recursos ordinários em matéria civil. Forense: Rio de Janeiro, 
1946, p. 303-304.

teor da prestação jurisdicional, impugná-la, assim obtendo um reexame 
da decisão, por outro ou pelo mesmo órgão judicial que a prolatou. 
Se tal acesso a uma segunda e revisora instância integra, ou não, o conceito 
de devido processo legal, alcançando status de garantia constitucional na 
condição de cláusula pétrea (CF/88, art. 60, § 4º, IV), ou remanescendo 
mera concessão legal, é questão polêmica, que transcende o objeto deste 
trabalho, ainda que, adiante, tomemos posição. Por ora, cabe assentar, 
apenas, que dito reexame se faz possível, em nosso sistema jurídico, 
por três distintas vias: (a) através dos recursos elencados no estatuto 
processual civil (art. 496) ou em legislação extravagante, (b) à força 
de remessa necessária (CPC, art. 475) e (c) por intermédio de ações 
autônomas de impugnação, como a ação rescisória (CPC, art. 485). Nossa 
análise cinge-se aos recursos e, entre os que admite nosso Direito, ao 
agravo, recurso cabível contra decisões interlocutórias.

Antiga espécie recursal, conheciam-na já as três Ordenações, sob 
cujos ditames viveram (e litigaram) os primeiros habitantes destas 
terras.23  Sob o CPC de 1939, sua disciplina era complexa, face às 
inúmeras modalidades de agravo existentes, não raro determinando-se o 
cabimento de um ou outro tipo em razão de sutis distinções. Explicando-o, 
destacado jurista pátrio doutrinava: “Embora um só pela natureza, o 
recurso de agravo se desdobra em espécies: agravo de petição, agravo 
de instrumento, agravo no auto do processo (todos destinados a suscitar 
o exame, pela segunda instância, de questões preliminares ou incidentes 
decididas no juízo inferior) e agravo de despacho de presidente ou relator 
do feito no tribunal de apelação (...)”24

Em seu atual perfil legislativo, o recurso de agravo presta-se, ainda 
e sempre, a hostilizar as interlocuções, vale dizer, consoante os termos 
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do art. 162, § 2º, CPC, aqueles atos pelos quais o juiz resolve, no curso 
do processo, questão incidente, sendo admissível como agravo retido 
nos autos e como agravo de instrumento, na forma do art. 522, e, bem 
assim, como agravo interno, dirigido, basicamente, contra decisões 
monocráticas do relator, nos órgãos colegiados (veja-se, e. g., o disposto 
nos arts. 532 e 557, § 1º, CPC).

O regime de seu cabimento e de sua interposição tem sofrido, 
entretanto, significativas mudanças, que suscitam entre os estudiosos 
perplexidade e polêmicas várias.

Uma primeira mudança importante decorreu da Lei nº 9.139, de 30 
de novembro de 1995. Anteriormente a tal lei, a interposição do recurso, 
mesmo na modalidade de agravo de instrumento, dava-se na instância 
a quo, nela igualmente procedendose a extração das peças, intimação da 
parte adversa, oferecimento de contrarrazões e, caso não se retratasse o 
juiz, a remessa dos autos ao órgão ad quem, em um procedimento moroso, 
que estimulava a litigância de má-fé. 

A partir dessa reforma, operou-se relevante distinção, eis que o agravo 
retido nos autos passou a ser interposto perante o juízo originário, enquanto 
o agravo de instrumento teve o ajuizamento determinado diretamente 
ante a instância revisora. Em princípio, ficou assegurada ao recorrente a 
escolha entre uma ou outra modalidade de interposição: ambas impedindo 
igualmente a preclusão, o agravante só necessitaria optar pelo agravo 
de instrumento nos casos em que lhe fosse imprescindível a imediata 
reversão do provimento adverso. Ademais, a instrução do instrumento, 
como era de se esperar, tornou-se ônus das partes, referindo a lei apenas 
as peças que necessariamente deverão integrá-lo, facultada a extração 
de outras, reputadas importantes.

Outra fundamental inovação representou a possibilidade de o 
juiz-relator, a requerimento do interessado, nas hipóteses elencadas 
no art. 558, emprestar efeito suspensivo ao recurso (efeito esse, em 
princípio, estranho ao agravo, como decorre do disposto no art. 497, 
CPC). Além de conformar-se a norma infra-constitucional à generosa 
garantia constitucional de acesso à tutela jurisdicional (assumindo-se 
como axiomático que os meios processuais devem estar pré-ordenados à 
consecução do resultado, se o que se deseja é a efetividade do processo),25 
contribuiu para um mais adequado e racional uso do mandado de 
segurança.
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26 Mantovanni Colares Cavalcante. Regime jurídico dos agravos. Dialética: São Paulo, 1998,
p. 19.

27 CPC – Art. 522. “Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 
retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil 
reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a 
apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.”

De fato, podendo a parte interessada postular o efeito suspensivo 
no âmbito da própria peça recursal, não faz mais sentido a utilização do 
mandado de segurança para atribuir tal efeito ao recurso, prática essa 
que, com o abono dos próprios tribunais do país, contribuía largamente 
para a banalização do remédio constitucional, como pertinentemente se 
observou.26

As reformas processuais, porém, não estancaram por aí.
Ao revés, a Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, dando-lhes 

seguimento, sempre com o declarado propósito de  acelerar a entrega 
da prestação jurisdicional, estabeleceu (art. 523, § 4º, CPC) regime de 
retenção obrigatória do agravo: das decisões proferidas em audiência 
de instrução e julgamento, bem como daquelas posteriores à sentença, 
restou defesa a interposição de agravo de instrumento, salvo em caso 
de ocorrência de dano de difícil e incerta reparação, de inadmissão da 
apelação e, ainda, na impugnação às decisões relativas aos efeitos com 
que se recebia o apelo. A racionalização do uso do agravo assim o exigia, 
com efeito.

E, por fim, consumou-se – já agora, com a recente Lei nº 11.187, 
de 19 de outubro de 2005 – o longo processo de atualização do vetusto 
recurso às exigências impostas pela prática forense contemporânea, 
operando-se uma inversão, de certo modo já anunciada: torna-se regra a 
interposição obrigatória do agravo na forma retida nos autos, quedando o 
emprego do agravo de instrumento restrito a situações de exceção, sujeito 
a pressupostos similares aos que, antes, autorizavam a fuga ao regime 
de retenção obrigatória.27 Contudo, ao agravante que, equivocadamente, 
interponha o recurso na forma por instrumento, quando deveria valer-se 
da interposição retida, não sobrevêm maiores transtornos: em atenção ao 
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28 Nesse sentido, consultem-se Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de 
processo civil comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, p. 990. Sobre o princípio 
da fungibilidade recursal, convém seja dito que, nada obstante não expressamente previsto 
no estatuto processual civil vigente, nele se integra de forma implícita. De fato, não reproduz 
– o Código de 1973 –  a norma objeto do art. 810, do CPC revogado, in verbis: CPC/1939 
– art. 810. “Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela 
interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à Câmara ou Turma, a que 
competir o julgamento.” Comentando tal norma e ressalvando não haver regra semelhante no 
direito comparado, Alcides de Mendonça Lima louvava-a por atribuir a devida importância à 
manifestação das partes, desapegando-se do “respeito fetichista pelo formalismo exagerado (...)” 
(Sistema de normas gerais dos recursos cíveis. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1963, p. 217). 
Entretanto, como dito, ausente embora a expressa previsão legal, a fungibilidade dos recursos 
decorre, não havendo erro grosseiro ou má-fé, do princípio da instrumentalidade das formas, 
albergado no art. 244, CPC.

29 Nelson Nery Júnior. Teoria geral dos recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2004, p. 37-48. 
O ilustre professor da PUC-SP sustenta que a garantia fundamental de boa justiça, em que se 
traduz o duplo grau de jurisdição, há de ter seus contornos definidos de modo diverso, conforme 
se cuide de processo civil ou penal: na jurisdição cível, ensina, é possível sua restrição, mas 
não a completa supressão; na jurisdição criminal, contudo, em face dos termos do art. 8º, n. 2, 
letra h, do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, 
de que o Brasil é signatário), que asseguram ao réu em processo penal o direito a um segundo 
julgamento em grau de recurso, é inconstitucional qualquer restrição operada pelo legislador 
ordinário.

princípio da fungibilidade recursal,28 simplesmente impõe a lei, em tal 
caso, nos termos do disposto no art. 527, II, CPC, converta-se o agravo 
de instrumento em agravo retido nos autos, por decisão do relator. 

Limita-se, dessarte, a possibilidade de se obter a imediata reversão 
de um provimento de natureza interlocutória desfavorável, diferindo-se o 
exame da matéria para quando da apreciação da apelação eventualmente 
interposta (CPC, art. 523). Em princípio, tal limitação se faz possível 
porque, como adverte Nelson Nery Júnior, em que pese o fato de ser 
reconhecido como garantia fundamental de boa justiça, o duplo grau de 
jurisdição não é assegurado ilimitadamente no processo civil: se a Lei 
Maior não permite que seja pura e simplesmente suprimido, autoriza, 
todavia, sua restrição em nome de outros princípios constitucionais, 
como o que, nos termos, de seu art. 5º, LXXVIII, assegura o direito 
fundamental à duração razoável do processo.29

Em verdade, nosso processo civil apresenta antigos e novos exemplos 
de tais restrições à possibilidade de recorrer, ou à livre opção por um recurso 
determinado, como se dá em relação à inapelabilidade das decisões de 
valor igual ou inferior a cinquenta ORTNs (convertidas, naturalmente), 
nas execuções fiscais, caso em que a sentença é apenas impugnável 
mediante embargos infringentes (Lei nº 6.830/80, art. 34), bem como, sob 
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30 Carlos Roberto de Siqueira Castro. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na 
nova constituição do Brasil. Forense: Rio de Janeiro, 1989, p. 307. Reconhece o autor que “em 
determinadas situações, é imprescindível, por imperativo de justiça, a admissibilidade do duplo 
grau de jurisdição (...)”, até mesmo em função da consolidada tese de que os atos judiciais só 
podem ser passíveis de revisão por via judicial. Por outro lado, reconhecendo-o em tais termos, 
igualmente reconhece, a contrario sensu, ser possível a restrição de tal direito, quando ausentes 
as circunstâncias que recomendam sua necessária disponibilização às partes.

31 Cândido Rangel Dinamarco. Manual dos juizados cíveis. Malheiros: São Paulo, 2001, p. 
109.

32 Giuseppe Chiovenda. Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla 
comissione per il dopo guerra . Em Saggi di diritto processuale civile. Dott. A. Giuffrè 
Editore: Milano, 1993, v. II, p. 27-32.

o pálio da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais), o exclusivo cabimento 
do recurso de que cuida o art. 41, daquele diploma legal.  Assim, não 
há que estranhar o fato de se restringir o uso do agravo na modalidade 
de agravo de instrumento, ainda que isso importe diferimento do exame 
do suposto gravame feito à parte, desde que razoáveis os motivos que 
levam o legislador a fazê-lo.30

Aliás, a propósito dos juizados especiais, cabe menção à 
impossibilidade de agravo contra decisões interlocutórias nele proferidas. 
Como é de geral conhecimento, adotou o legislador de 1995 um 
procedimento de natureza sumaríssima, que, na busca de rápido desenlace, 
concentra os atos do processo em “em um só comparecimento das partes 
após a demanda inicial – ou, no máximo, dois comparecimentos, em 
caso de não ser possível instaurar a instrução e julgamento da causa logo 
após frustradas a conciliação e tentativas de levá-las ao compromisso 
arbitral (...)”31

Ora, é explícita a opção legislativa pelo princípio da oralidade, no 
que concerne ao processo e julgamento dos feitos regidos pela lei em 
exame. A oralidade, porém, conforme ilustre e clássico magistério,32 não 
se resume à tratação preponderantemente  oral da causa, antes abrangendo 
diversos outros aspectos relevantes, expressos em sub-princípios tais 
como os da concentração dos atos processuais, da identidade física do 
juiz que procede a instrução e julgamento da lide, da imediação entre o 
julgador e as partes, e, ainda, da irrecorribilidade das interlocutórias.

Em consequência, firmou-se o entendimento doutrinário e pretoriano, 
no sentido do não cabimento do agravo nas causas processadas sob aquele 
especial rito, pena de ocorrerem distorções do próprio espírito da lei, 
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33 Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. cit., p. 1664-65.

34 Mantovanni Colares Cavalcante. Recursos nos juizados especiais. Dialética: São Paulo, 1997, 
p. 57-58.

devendo toda e qualquer questão incidente, salvo exceções tais como a 
denegação de seguimento do recurso inominado ou do extraordinário, 
bem como a decisão sobre a antecipação de tutela,33 ser objeto unicamente 
do recurso previsto no art. 41, daquele diploma legal.34 

A restringibilidade do direito ao recurso na jurisdição civil é, dessa 
forma, a segunda premissa a ser firmada.

3.1 O novo regime do agravo

Vige, pois, um novo regime para a interposição e processamento 
do agravo, cujas linhas mais gerais já tivemos ocasião de examinar de 
passagem e que implica, na medida em que restringe a possibilidade 
de imediata devolução da decisão controvertida à instância ad quem, 
importante restrição àquela garantia fundamental de boa justiça, de que 
fala Nelson Nery Júnior (retro, nota n. 28). Aqui, cumpre analisar o novo 
regramento do recurso, sob a ótica  da compatibilidade entre tal restrição 
e a aludida garantia constitucional.

Como resulta da dicção dos arts. 522 e 523, CPC, o agravo há de 
ser interposto sob a forma retida, independendo de preparo. A parte 
inconformada, no prazo de dez (10) dias, em petição dirigida ao próprio 
prolator da decisão vergastada, requerendo sua retenção nos autos, 
manifestará a insubmissão, assim impedindo venha a matéria a precluir. 
Faculta-se ao julgador a retratação, caso em que o recurso perderá seu 
objeto, restando prejudicado. O inconformismo deverá ser reiterado 
expressamente, por ocasião da apelação acaso interposta, sob pena de 
não conhecimento do agravo.

Alcança-se, assim, imprimir maior celeridade ao feito, porque, a 
despeito de o agravo não ser dotado de efeito suspensivo (art. 497, CPC), 
não parece haver dúvida quanto ao fato de que sua interposição acarreta 
certa desaceleração da marcha regular do processo, quando mais não 
seja por determinar um desvio, ainda que momentâneo e localizado, da 
atividade dos sujeitos processuais (magistrado e partes). Ora, quando 
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se tem em mente que, em um feito normal de rito ordinário, o juiz é 
levado a decidir inúmeras questões de caráter incidental, não é um 
despropósito afirmar-se que a possibilidade de interposição irrestrita do 
agravo de instrumento, em que pese o fato de esse recurso carecer de 
efeito suspensivo, termina por potencializar indevido retardo na entrega 
da prestação jurisdicional, podendo consubstanciar violação ao direito 
fundamental à duração razoável do processo.

Considerações de tal ordem explicam a preferência do legislador 
pela modalidade retida do recurso: com postergar – para quando da 
apreciação de apelo eventualmente interposto – o exame das questões 
incidentes impugnadas, permite siga o processo um curso sem obstáculos 
desnecessários, concentrando, ademais, os esforços do juiz e das partes 
para aquilo que realmente importa: o deslinde da questão de mérito, a 
resolução da lide. Incontestável, portanto, é razoabilidade da ideia mesma, 
que preside a opção legislativa, no sentido de restringir o emprego do 
agravo de instrumento, não cabendo impugnar-lhe a constitucionalidade, 
mesmo porque prevêem-se exceções, que buscam contemplar as hipóteses 
extremas, não subsumíveis à regra geral.

De tais exceções, interessa-nos o exame detido daquela que se reporta 
aos casos em que possa decorrer lesão grave e de difícil reparação para 
a parte, cuja análise será feita à parte. Por essa razão, passamos apenas 
de relance pelas demais: a decisão que não admite a apelação e a decisão 
que, admitindo dito recurso, declara os efeitos em que o recebe. No 
primeiro caso, a explicação é óbvia: negado seguimento ao apelo, não 
subirão os autos ao grau jurisdicional superior, não fazendo sentido, por 
isso mesmo, a retenção do agravo. Na segunda hipótese, cuida-se de 
decisão que proclama os efeitos em que a apelação é recebida (ou, mais 
precisamente: como a apelação tem sempre efeito devolutivo, decisão 
que lhe atribui – ou não – efeito suspensivo, a teor do art. 520, CPC). 
A urgência de seu reexame é, pois, intuitiva.

A possibilidade de a decisão interlocutória causar lesão grave e de 
reparação difícil encerra – já o vimos – o rol de casos que autorizam o 
recurso sob a forma de instrumento, interposto diretamente perante o 
órgão revisor, de modo a propiciar uma resolução mais expedita. Sua 
análise, tema central deste estudo, faz-se em seguida.
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35 Ovídio Araújo Baptista da Silva, em obra de imprescindível leitura (Processo e ideologia 
– o paradigma racionalista. Forense: Rio de Janeiro, 2004), desmistifica essa concepção 
supostamente neutra, pondo a nu o caráter ideológico de sua pregação, que se esforça por 
mascarar-lhe a verdadeira natureza conservadora.

36 Atente-se, mutatis mutandis, para o fato de que um mesmo instrumento – o bisturi, por exemplo 
– assume significado extremamente diverso e antagônico, conforme o maneje um cirurgião ético 
e competente, ou esteja em mãos de um profissional inábil, de um torturador qualquer, ou de 
um criminoso nazista, como Mengele.

37 José Roberto dos Santos Bedaque. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. Malheiros: São Paulo, 2003, p. 13. Adverte o autor: “Tentar eliminar o dano emergente 
da demora normal do processo é o grande desafio lançado ao processualista. A ele cabe formular 
mecanismos destinados a possibilitar que o processo alcance seus escopos institucionais e não se 
transforme em nova fonte de insatisfações.” E, adiante, aduz: “Ainda que não se trate de duração 
patológica, o processo cognitivo, pela sua própria natureza, demanda tempo para efetivação 
dos atos a ele inerentes, possibilitando a cognição plena da relação substancial e a efetivação 
do contraditório. O dano sofrido pelo inadimplemento do direito seria, nessa medida, agravado 
pelo processo, cujo objetivo é exatamente restabelecer a normalidade no plano material.” 
(op. cit., p. 21)

3.1.1 O agravo como instrumento de efetiva tutela jurisdicional

A tutela efetiva do direito subjetivo representa, no ritmo frenético da 
vida hodierna, necessidade inafastável, não se podendo verdadeiramente 
falar de devido processo legal, onde não estejam disponibilizados ao 
jurisdicionado os adequados instrumentos para sua obtenção. Não 
compartilhando, por suposto, da ingênua posição que atribui um caráter 
ideologicamente neutro ao processo,35 não nos é possível, contudo, deixar 
de registrar que acontece, em relação ao processo, o mesmo paradoxo 
que acomete o uso de qualquer instrumento: pode ser empregado para 
atingir a efetividade da tutela (seu escopo natural, sua natural destinação), 
assim como para obstá-la (uso anômalo, patológico).36

Expressas em contexto algo diverso, soam, não obstante, bastante 
oportunas a tal respeito – mormente se assimiladas cum grano salis – as 
palavras de eminente magistrado e professor paulista: “Ordenamento 
que não assegura a atuação das regras que estabelece, mediante sistema 
eficaz de tutela, destinado a garantir o interesse de quem se encontra em 
situação de vantagem e não obteve o reconhecimento voluntário de seu 
direito subjetivo, não pode ser considerado jurídico.”37

Ora, não se tendo o direito material concretizado espontaneamente, 
entre os sujeitos da relação jurídica, surge a necessidade – pois que 
vedada, salvo casos excepcionais, a autodefesa – de que o interessado 
recorra ao Estado, em busca da adequada tutela jurisdicional para seu 
direito subjetivo lesado. Tal fato, contudo, em face do inevitável decurso 
de tempo necessário à tramitação do feito, sob a égide das garantias 
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38 A esse propósito, lembra Dinamarco (A reforma do código de processo civil. Malheiros: São 
Paulo, 2001, p. 140) que já Carnelutti alertava sobre os males do tempo, o grande inimigo do 
Direito, contra o qual se deve travar guerra sem trégua.

39  Luiz Rodrigues Wambier; Teresa Arruda Alvim Wambier; José Miguel Garcia Medina. Breves 
comentários à nova sistemática processual civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2006,
p. 239.

40 CF/88 – “Art. 5º. (...) § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais  
em que a República Federativa do Brasil seja parte.”

41 CF/88 – “Art. 5º. (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

constitucionais inerentes ao due process of law, implica impor à parte 
que tem razão um dano marginal, como consequência necessária do 
retardamento na satisfação de seu direito.38 

De dano marginal, inerente ao processo – a toda e qualquer relação 
processoual, diga-se de passagem, pelo só e determinante fato de o 
direito material não ter sido observado espontaneamente – fala-se, hoje 
como ontem, recorrentemente, na doutrina processual.39 Assenta-se que, 
ainda nas hipóteses em que a eficácia do provimento final não se ache 
verdadeiramente ameaçada, o fato em si mesmo de o processo durar 
excessivamente já acarreta uma lesão adicional, que se vem somar àquela 
já produzida entre as partes da relação jurídica substancial, cumprindo 
ao processo fornecer mecanismos aptos a amenizar os males advindos 
de tal lesão. 

Aliás, conquanto já implícito nas linhas gerais do sistema do art. 5º, 
CF/88, face aos generosos termos de seu § 2º, 40 o próprio direito fundamental 
à duração razoável do processo e aos meios que lhe imprimam a prometida 
celeridade, vem de ser expressamente reconhecido pelo constituinte derivado, 
a teor do novo inciso LXXVIII, do aludido dispositivo constitucional, com 
a redação da E.C. nº 45, de 08/12/04.41

Nada obstante, impossível cultuar a celeridade processual como 
um fim em si mesma, incensando-a como valor absoluto e ignorando, 
de forma sumária, a necessidade de alcançar, no processo, a verdade e 
a justiça possíveis: a efetividade da prestação jurisdicional não pode 
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42 Em sentido análogo, relacionando o direito de recorrer à garantia constitucional da ampla defesa, 
consulte-se o magistério de Luiz R. Wambier, Teresa A. Alvim Wambier e José M. Garcia Medina 
(op. cit., p. 242).

43 Conclusão semelhante encontra-se em recente trabalho de Oreste Nestor de Souza Lapro (Devido 
processo legal e antecipação dos efeitos da tutela) inserido em Estudos de direito processual 
civil, p. 266, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005 (coord. Luiz Guilherme Marinoni), em 
homenagem a Egas Dirceu Moniz de Aragão.

44 Carlos Roberto de Siqueira Castro. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
constituição do Brasil, cit., p. 43-44. Explica o autor que, em seu sentido originário, o princípio 
limitava-se a um “enfoque estritamente processualístico”, não visando ao exame “da substância 
ou do conteúdo dos atos do poder público (...).” Esse o sentido processual do due process of 
law.  Não tardaria, porém, adverte o jurista fluminense, a que, a Suprema Corte  “interpretando 
o sentimento jurídico norte-americano, que repele a onipotência e a arbitrariedade, lançasse mão 
do devido processo legal como instrumento de controle do mérito dos atos normativos.” Essa 
última ideia responde à acepção substantiva do devido processo legal.

ser simploriamente reconduzida apenas à ideia de um processo rápido. 
Com efeito, também lhe é inerente – à noção de efetividade da tutela 
constitucional – a possibilidade de impugnação das decisões judiciais, 
por via de recursos ou mesmo de ações autônomas, na exata medida da 
admissão, em nossa Lei Fundamental, do direito ao devido processo 
legal.42

De gênese anglo-saxã, como é notório, o devido processo legal 
consubstancia uma espécie de princípio síntese, que agrega diversos 
princípios constitucionais atinentes ao processo, concebido como 
processo justo e équo: entre outros, os direitos ao contraditório, à ampla 
defesa, inclusive sob o patrocínio de advogado (defesa técnica), à 
publicidade dos atos processuais, à produção de provas e ao julgamento, 
por juiz imparcial, com base em tais provas, através de decisão 
fundamentada.43

Seja em sua formulação original, como procedural due process of 
law, seja em seu posterior desdobramento, enquanto substantive due 
procees of law,44 parece inegável existir apoio à tese de que tal princípio 
abrange o direito de recorrer. De fato, na doutrina jurídica do common 
law é tradicional a afirmação do princípio de que ubi jus ibi remedium 
(onde há um direito, há um remédio processual, apto a sustentá-lo), sendo 
expressa – refira-se à guisa de exemplo – sua invocação por Marshall, 
na célebre decisão de Marbury vs. Madison, quando assenta, de modo 
irrefutável: “A verdadeira essencia da liberdade civil certamente consiste 
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45 Decisões constitucionais de Marshall (trad. Américo Lobo; ortografia original mantida). 
Ministério da Justiça: Brasília, 1997, p. 11.

46 Notas de nºS 4 e 8, retro.

no direito que tem cada pessoa de invocar a protecção das leis, todas 
as vezes que fôr offendida; um dos principais deveres do governo é 
conceder-lhe essa protecção.” 45  

Mas, se assim é, a conclusão se impõe: ou tal proteção é disponibilizada 
efetivamente, sem desnecessárias e irrazoáveis restrições aos termos 
generosos em que o faz a vigente Constituição do Brasil (e por isso mesmo 
compreendendo, ademais de tudo quanto anteriormente se afirmou 
integrar o due process of law,  também e necessariamente o acesso ao 
segundo grau de jurisdição, para correção de  erros in procedendo e de 
erros in iudicando),  ou tal proteção não existe de verdade, não passando 
de indesculpável farisaísmo a afirmação de sua consagração no texto 
normativo fundamental.

Não se está a sustentar – permita-se dizer o óbvio – seja absoluto 
um tal direito à impugnação dos provimentos jurisdicionais decisórios: 
confrontado com outros direitos de igual natureza fundamental, pode-se 
ver constrangido, eventualmente, a ceder, em um dado caso concreto, ante 
a prevalência circunstancial do princípio adverso, como ensinam Alexy e 
Dworkin, aqui já referidos.46   Do que se cogita, em realidade, é de deixar 
claro que, embora seja passível de restrição legislativa, ainda assim o 
direito ao recurso, como integrante do conceito de devido processo legal, 
somente deverá vir a sofrer eventual restrição – jamais, todavia, a pura 
e simples supressão – se inequivocamente presentes ponderáveis razões 
em prol do estreitamento das possibilidades de impugnação.

Nesse sentido, a mera alegação da existência de excessivo número 
de feitos em tramitação não pode ser apontada como razão bastante, 
para autorizar o legislador infra-constitucional a cercear o uso dos meios 
recursais (nem mais soa convincente, atualmente, ao estudioso ou ao 
profissional do Direito, a simples e descontextualizada afirmação de que 
a culpa pela morosidade na entrega da prestação jurisdicional deve ser 
atribuída, exclusiva ou primordialmente, a um suposto abuso do direito 
de recorrer, a um pretenso excesso de possibilidades recursais ofertadas 
às partes). Uma tal leitura da situação ou bem resultará de análise ingênua 
e/ou superficial, ou bem será manifestação de pura e simples má-fé.
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47 op. cit., p. 242.
48 op. cit., p. 244.
49 Sérgio Cruz Arenhardt. A antecipação de tutela e a Lei 10.444/2002. (Estudos de direito 

processual civil, cit., p. 278).

Precisos, pois, o diagnóstico e a advertência que, a esse propósito, 
formulam Luiz Wambier, Teresa A. Alvim Wambier e José M. Garcia 
Medina, destacando que, nos últimos 35 anos, dobrou a população 
de nosso país, incrementou-se o acesso às informações, cresceu a 
demanda coletiva e alargou-se a possibilidade de acesso à justiça, sem 
que, paralelamente, tenha o Poder Público aparelhado o Judiciário 
nacional decentemente, de modo a fazer face, adequadamente, à nova 
situação.47 

E falaciosos são, assim, os argumentos dos que, descurando o 
exame das verdadeiras causas do estrangulamento do serviço judiciário, 
propugnam reiteradamente teses em prol da eliminação dos recursos, o 
que levou os processualistas acima mencionados à perspicaz observação 
a respeito do fato de que, o Título X, do Livro I, do CPC, que trata da 
matéria recursal é, de longe, aquele que, desde 1973, mais foi alvo da 
atuação reformadora do legislador processual ordinário (já que, de 
seus setenta e dois artigos, não mais que trinta conservam sua redação 
originária), sem que isso tenha, de qualquer forma, contribuído para a 
celeridade da tramitação processual.48

A prestação da tutela jurisdicional há de adequar-se às necessidades 
e interesses daqueles que dela necessitam (tutela específica) e, havendo 
urgência em sua obtenção, como tutela urgente deverá ser tratada. Se 
o ordenamento jurídico não predispõe meios rápidos para as situações 
extremas, falha o processo em sua função instrumental. Como ensina 
Arenhardt: “(...) se o Estado proíbe a autotutela privada e exige que 
toda satisfação coativa de direito se dê por sua intervenção, deve dotar 
o sistema jurídico de mecanismos capazes de, tempestivamente, atender 
às pretensões manifestadas na sociedade.”49

É sob esse prisma que se enxerga o agravo de instrumento: mecanismo 
processual recursal que, por propiciar de forma ágil o exame da questão 
controvertida, submetendo-a de imediato à instância revisora, presta-se 
a inibir, ou, já não o sendo possível, a remediar os males decorrentes 
do gravame sofrido pela parte, em consequência da interlocutória. É de 

O DIREITO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO



DIÁLOGO JURÍDICO

212

50 Athos Gusmão Carneiro. Do recurso de agravo ante a Lei nº 11.187/2005. Revista Jurídica: 
Porto Alegre, 2006, n. 339:11.

sua natureza que assim seja, decorrendo de sua própria história, desde 
as querimas ou querimonias, da antiga legislação portuguesa, a partir da 
qual o recebemos e incorporamos à ordem jurídica nacional. 

Athos Gusmão Carneiro confirma-o, lembrando que, quando da 
elaboração do anteprojeto do vigente CPC, Alfredo Buzaid tendia a 
preservar, da antiga pluralidade de agravos, unicamente o agravo de 
instrumento, mas sobreveio emenda que, sob o nome de agravo retido 
nos autos, manteve o antigo agravo no auto do processo, “para aqueles 
casos em que, não tendo o litigante interesse maior na ‘imediata’ reforma 
da decisão interlocutória a ele desfavorável, entende todavia prudente 
interpor, a fim de evitar preclusão, um recurso com eficácia diferida 
(...).”50 Note-se que o legislador ordinário federal de então distinguia 
perfeitamente a diversidade de situações, a exigir, por isso mesmo, 
distintos remédios processuais. 

Assim, em que pese a justa preocupação, do legislador hodierno, 
em obviar os inconvenientes de um excesso de recursos voltados 
à impugnação de decisões alheias ao meritum causae (sem aderir 
diretamente à ideia de irrecorribilidade de tais provimentos, mas 
estimulando ou, mesmo, impondo o uso do agravo na forma retida), 
não é possível admitir-se a restrição despida de razoabilidade, desde 
que se compreenda – trazendo a discussão para o plano constitucional, 
em que ela deve ser travada – que aquilo que se está restringindo é bem 
mais que a mera possibilidade de a parte se insurgir contra uma decisão 
judicial não definitiva: o que se restringe, ao se cercear a possibilidade 
de interposição do agravo de instrumento, é o imediato acesso à tutela 
jurisdicional, obrigando-a a suportar o dano e, pois, negando-lhe a 
garantia do art. 5º, XXXV, CF/88. 

Que isso seja possível, ante a natureza não absoluta desse direito 
fundamental, como, de resto, se dá em relação a todo e qualquer outro 
direito, não se pretende negar. Enfatiza-se, contudo – e veementemente 
– que tal restrição está condicionada a que, ante a concorrente presença 
de outra garantia jusfundamental, se efetue a necessária ponderação entre 
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51 Cândido Rangel Dinamarco. Fundamentos do processo civil moderno. Malheiros: São Paulo, 
2001, v. II, p. 897-898.

52 Cândido Dinamarco, op. cit., p. 903.
53 Teresa Arruda Alvim Wambier. Restrições indevidas ao direito de recorrer. Revista de 

Processo: 130, p. 249. A singeleza e, ao mesmo tempo, gritante irrefutabilidade da admoestação 
feita ao legislador, nestes atuais tempos de tamanha leviandade na condução da res publica e 
inadmissível desprezo ao texto e ao espírito constitucionais, merece transcrição: “(...) é preciso 
ter-se em mente que qualquer alteração da lei, de entendimento jurisprudencial ou edição de 
súmula que tenha por propósito única e exclusivamente diminuir a carga de trabalho dos tribunais, 
sejam eles quais forem, não é, por si só, legítima: ou seja, exclusivamente porque só têm esta 
finalidade, como finalidade única, são ilegítimas.”

ambas, de sorte a que prevaleça, nos moldes preconizados por Alexy e 
Dworkin, aquela cujo peso se mostre maior, na espécie sub examine. 

Agilizar a tramitação dos feitos é, sem dúvida, um imperativo, em 
tempos de litigância de massa. O legislador dispõe, para tanto, de um amplo 
rol de medidas, a que recorre. Tais técnicas de aceleração, Dinamarco as 
classifica em: (a) técnicas contra causas indiretas de frustração da tutela 
jurisdicional, vale dizer, a perda dos meios indispensáveis ao processo 
(as provas e os bens), em que professor da USP enquadra as medidas de 
natureza cautelar, e (b) técnicas contra causas diretas de frustração da 
tutela jurisdicional, por tais causas entendendo-se tudo quanto induza 
ao retardamento da obtenção do próprio bem de vida pretendido; tais 
técnicas desdobram-se em (b’) dispensa de atos ou procedimentos e (b’’) 
abreviação de procedimentos.51

É entre as técnicas referidas no item b, por certo, que se vai inserir 
a alteração da interposição do agravo de instrumento diretamente na 
instância ad quem, por força da Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 
1995, de que resultou a abreviação “das longas e longas tramitações 
desse recurso, responsáveis inclusive pela paralisação do processo 
enquanto não remetido o instrumento.”52 Tal medida legislativa resiste 
honrosamente ao exame de sua razoabilidade: alcança seu desiderato, 
sem sacrifício para as partes.

Da simples e peremptória vedação do agravo de instrumento, 
porém, o mesmo não se pode dizer: a par de carecer de legitimidade, 
enquanto solução de política legislativa,53 agride a supremacia da norma 
constitucional, na medida em que, sob o pretexto aparentemente neutro 
de legislar sobre normas processuais e aceleração de procedimentos, na 
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54 Athos Gusmão Carneiro. op. cit., loc. cit. Recorda o autor: “Como decorre da sucessão de leis 
relativas ao agravo, o legislador vem buscando incentivar o emprego do agravo sob a forma 
retida, tendo em vista inclusive as críticas (principalmente partidas de magistrados de 2º grau) 
alusivas ao superlativo número de agravos de instrumento pendentes nos tribunais. Vale, todavia, 
reiterar que a pletora de agravos é de certa forma inerente ao processo civil moderno, em que 
as exigências de celeridade na solução (ainda que provisória) da lide levaram o legislador, no 
Brasil como alhures, a autorizar, sob cognição superficial, a concessão liminar de providências 
cautelares e de antecipações dos efeitos da (provável) futura sentença de procedência. Na 
realidade processual contemporânea, as interlocutórias multiplicam-se, muitas com efeitos os 
mais relevantes no andamento e na decisão da causa, impondo-se assim a previsão de um recurso 
que seja útil à parte que razoavelmente invoque prejuízos delas decorrentes. E neste passo é 
mister ponderar que, conforme o caso, o emprego do agravo retido poderá revelar-se ineficaz; 
realmente, é com frequência necessário que o (alegado) gravame seja de logo examinado e (se 
procedentes as alegações do agravante) afastado, pois quaisquer providências mais tardias serão 
inoperantes naquelas hipóteses em que o dano venha a qualificar-se como irreparável, ou de 
reparação difícil e incompleta.” (destaques no original)

55 CPC – “Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de 
difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos 
em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.” 
O estatuto processual prevê ainda uma hipótese de agravo de instrumento, tal o que se defere 
à parte insatisfeita com a decisão, da lavra do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de 
origem, que, em exame de admissibilidade, nega seguimento a recurso especial ou extraordinário 
(art. 544, CPC). Não se cuida, contudo, de caso distinto dos referidos no art. 522, senão que 
imediata e facilmente referível à terceira hipótese de interposição nele expressa: a decisão nega o 
processamento do recurso, extraordinário ou especial, e, negando-o, dá causa – ou pode fazê-lo – a 
lesão grave e de difícil reparação.”

prática termina por estreitar indevidamente o âmbito de uma garantia 
fundamental. Não pode, pois, ser esta a solução.54 

Consciente, portanto, dessa necessidade de excepcionar – à regra 
de retenção geral do agravo, resultante da nova redação que a Lei 
11.187/2005 emprestou ao art. 522, CPC – aqueles casos que não se 
possam subsumir confortavelmente ao rito do agravo submetido a exame 
diferido, permite o legislador a interposição de agravo de instrumento 
em, presumivelmente, três hipóteses distintas: (a) quando interposto 
o recurso contra a decisão que nega seguimento ao apelo, (b) quando 
dirigido contra o provimento que, recebendo a apelação, declina os efeitos 
em que a recebe, e (c) se da decisão agravada pode resultar para a parte 
lesão grave e de difícil reparação.55

Das duas primeiras (já o vimos, item 3.1., retro) não cuida, 
diretamente, o presente estudo: refiram-se, pois, apenas ligeiramente. 
É certo que outro meio não há, para impugnar a decisão negativa da 
admissibilidade da apelação, senão o agravo por instrumento: como os 
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56 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A.  Nery. CPC comentado, cit., p. 992.
57 Celso Antônio Bandeira de Melo. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Malheiros: 

São Paulo, 1999, p. 17. (destaques no original)

autos em que ofertado o apelo não subirão, é um despropósito interpor 
o pedido na forma retida. Por outro lado, no que concerne à decisão que 
acolhe a apelação e explicita os efeitos em que o faz, outra não pode ser, 
igualmente, a solução: “Recebida a apelação no efeito que a parte entende 
incorreto, não teria sentido aguardar-se o julgamento da apelação, pelo 
tribunal, para decidir-se a respeito dos efeitos: esses hão de produzir-se 
tão logo seja recebida a apelação no juízo a quo.” 56

3.1.2 A admissão do agravo de instrumento quando a decisão 
é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil 
reparação

Não poderia o legislador processual ordinário dispor diversamente, 
sob pena de negar a tutela constitucional que o constituinte de 1988 
em termos tão largos prometeu (art. 5º, XXXV). A contemplação de 
situações distintas, para distintamente regrá-las, é elementar condição da 
atuação legislativa, manifestação da isonomia substancial, recebendo-se 
as distinções “como compatíveis com a cláusula igualitária apenas 
e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a 
peculiaridade diferencial acolhida (...) e a desigualdade de tratamento 
em função dela conferida (...)”57

Assim, a admissão do agravo de instrumento, na hipótese sob 
comento, responde a essa necessidade de atender prontamente à tutela 
postulada pela parte que se julga prejudicada, não sendo compatível com 
a ordem constitucional vigente impor ao jurisdicionado o ônus de suportar 
sine die a lesão acaso sofrida, à espera do desenlace do feito, quando, 
então, se sucumbente, apelará e, no apelo, poderá reiterar o pedido de 
exame do agravo retido. 

Determinados outros casos há, à parte os referidos no próprio art. 
522, in fine, em que o emprego do agravo de instrumento é inarredável, 
tais como a interposição contra decisão que indefere liminar em mandado 
de segurança, em ação civil pública, em ação possessória ou em cautelar, 
assim como contra decisão que desacolhe o pedido de assistência, ou que 
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58 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A.  Nery. CPC comentado, cit., p. 987.
59 Cândido Rangel Dinamarco. A reforma da reforma. Malheiros: São Paulo, 2003, p. 171.

rejeita o recurso de terceiro prejudicado.58 São casos em que é intuitiva a 
admissão do agravo de instrumento, sem necessidade de maior esforço 
de argumentação para demonstrá-lo.

Nos demais casos, contudo, em que a fundamentação jurídica se faça 
à base da ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, o interesse 
na interposição do agravo de instrumento vincula-se, por conseguinte, 
à demonstração, pelo agravante, de não lhe ser possível suportar o 
prejuízo advindo da decisão hostilizada. Já na reforma anterior do 
regime do recurso, esse entendimento se insinuava, pois que o § 4º, do 
art. 523, com a redação da Lei nº 10.352/2001, impunha sua obrigatória 
retenção, se oposto contra decisões proferidas na audiência de instrução 
e julgamento, bem como contra interlocuções posteriores à sentença, 
apenas ressalvando os casos de inadmissão da apelação, os relativos aos 
efeitos em que esta fosse recebida e aqueles em que da decisão pudesse 
resultar “dano de difícil e de incerta reparação (...)” Reportando-se a este 
último caso, doutrinava Dinamarco: “Sempre que houver risco palpável 
da ocorrência de um dano e o dano previsto for de significativa gravidade, 
afasta-se a incidência do § 4º, do art. 523 e abre-se caminho ao agravo 
de instrumento.”59

O novo regime do agravo em absolutamente nada prejudica o 
entendimento manifestado pelo professor paulista. A mais relevante 
alteração, com efeito, vem a ser o desaparecimento da opção, de que 
dispunha o recorrente, entre o agravo na forma retida e o agravo na forma 
por instrumento, agora impondo-se a regra geral da retenção nos autos. 
As hipóteses de exceção remanescem substancialmente iguais às então 
contempladas, porém.

Questão que nos interessa mais de perto diz respeito à interpretação 
que se há de dar à cláusula genérica decisão suscetível de causar à 
parte lesão grave e de difícil reparação, por isso que uma interpretação 
superficial, que se prenda unicamente à literalidade do texto normativo, 
induz à afirmação – que aqui se sustenta inadmissível, por evidente 
desconformidade com a Constituição Federal – da obrigatória cumulação 
de seus requisitos. 
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60 Não se olvide que o legislador reformador do processo civil pátrio já desde 1994, pela Lei
nº 8.952, instituiu a regra da tutela específica, somente admitindo a tutela pelo equivalente, ante 
sua impossibilidade material, ou em face de expressa opção do interessado, como resulta do 
disposto no art. 461 e seus §§, do CPC.

61 Carlos Maximiliano. Hermenêutica e aplicação do direito. Forense: Rio de Janeiro, 1990,
p. 111. Refere o autor texto do aludido jurisconsulto romano, no Digesto, livro 50, título 16 – de 
verborum significatione, com a seguinte redação original: “Verbum ex legibus, sic accipiendum 
est: tam ex legum sententia, quam ex verbis.”

De fato, essa é a consequência natural da presença da conjunção 
aditiva “e” a unir as duas proposições: lesão grave e de difícil reparação, 
de sorte que não basta demonstre o recorrente a gravidade da lesão, já 
sofrida ou ainda iminente, mas exige-lhe a lei seja tal lesão irreparável 
ou, quando menos, dificilmente reparável. Assim, ou bem os dois 
requisitos comparecem concomitantemente (e o agravo de instrumento 
se faz admissível), ou apenas um deles se verifica (quando, então, rende 
ensejo ao agravo sob a forma retida).

Em tal caso, duas estranhas situações podem se apresentar, que 
desafiam a argúcia do intérprete: assim, (a) grave que seja a lesão, 
gravíssima quiçá, se sua reparação não anuncia maiores obstáculos, 
veda-se ao agravante a possibilidade de revertê-la de imediato, 
impondo-lhe o legislador o agravo retido, só lhe restando suportar o gravame 
indefinidamente, até que sobrevenha a decisão de mérito, de que apele, 
simultaneamente renovando o pedido de exame do primeiro recurso; e 
(b) mesmo que irreparável a lesão, em não apresentando ela maior 
gravidade, fica, por igual, defeso o uso do agravo de instrumento, com o 
que pode vir a se consumar um dano que a parte não terá como contornar 
futuramente, se provido o agravo retido, somente lhe restando – se 
acaso possível – demandar perdas e danos, em evidente e inaceitável 
retrocesso legislativo, adverso ao espírito mesmo dessas recentes 
reformas processuais.60

Ao intérprete que tenha compromisso com a supremacia constitucional 
não se mostrará tolerável, por suposto, uma tal leitura. De logo, ainda 
antes de cogitar do emprego das modernas técnicas hermenêuticas, 
orientadas a um enfoque constitucional da interpretação, certamente 
já a refutará com esteio em mais que milenar ensinamento de Ulpiano, 
referido por Carlos Maximiliano: “O sentido das leis se deduz, tanto do 
espírito como da letra respectiva.”61 
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62 op. cit., p. 118.
63 op. cit., loc. cit.
64 idem, ibidem.
65 op. cit., p. 119.
66 idem, ibidem.

E, com efeito, o perene magistério do antigo Procurador Geral da 
República e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal soa ainda hoje 
incontestável. Sigamos-lhe, passo a passo, o raciocínio: “São as palavras 
símbolos apenas. Agrupadas, enfeixam, em apertada síntese, um processo 
complexo de pensamentos.”62 

Ante uma tal constatação, uma primeira tarefa se impõe ao aplicador 
do Direito, tal seja a de “desdobrar as ideias consubstanciadas no bloco, 
o que efetua conforme a sua experiência, desviado muitas vezes por 
aspirações, preferências e preconceitos pessoais, ou de comunidade (...)”63 
Por outro lado – aduz – a obra legislativa é imperfeita, por definição: 
obra humana, seus elaboradores trabalham, não raro, às pressas e sob 
influxo de circunstâncias diversas, “descurando do fundo, e talvez mais 
da forma, que é a base da interpretação do processo filológico (...)”64

E prossegue magistralmente: 
Daí resultam deslizes que se não corrigem, nem descobrem sequer, 
mediante o emprego do elemento gramatical: imprecisão dos 
termos, mau emprego dos tempos dos verbos; uso do número 
singular pelo plural, e vice-versa, ou de um gênero, para abranger 
os dois; de termos absolutos em sentido relativo e o contrário 
– o relativo pelo absoluto; palavras sem significação própria, portanto 
inúteis; textos falhos lacunosos, incompletos; outros inaplicáveis, 
contrários à realidade, ou prenhes de ambiguidade. 65

Ao fim, arremata inapelavelmente: “Nada de exclusivo apego aos 
vocábulos. O dever do juiz não é aplicar os parágrafos isolados, e sim, os 
princípios jurídicos em boa hora cristalizados em normas positivas.”66

Adota-se o irretorquível ensinamento como ponto de partida.
Se resta evidenciado que, em função da literalidade das palavras nele 

empregadas, ao texto legal se atribui um dado sentido, que conduz a uma 
conclusão absurda, ou impossível, ou contrária ao sentimento social ou à 
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67 Gilmar Ferreira Mendes, em obra de imprescindível consulta (Moreira Alves e o controle de 
constitucionalidade no Brasil, Saraiva, São Paulo, 2004, p. 83-94), arrola, como típicos casos 
de sua aplicação pelo STF, entre outros de grande destaque por seu pioneirismo, bem como 
pela solidez e profundidade de argumentação, o RE 18.331, Rel Min. Orozimbo Nonato, DJ 
de 10-8-53, Revista Forense 145:164, o HC 45.232, Rel. Min. Themístocles Cavalcanti, RTJ 
44:322, a ADIn  855, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01/10/93, e o MS 20.257, Rel. Min. 
Moreira Alves, RTJ 99:1040.

68 Gilmar Ferreira Mendes, op. cit., p. 83-94.
69 Willis Santiago Guerra Filho. Teoria processual da constituição. Celso Bastos Editor: São 

Paulo, 2000, p. 75.
70 Antonio Truyol y Serra. Historia de la filosofía del derecho y del estado. Alianza Editorial: 

Madrid, 1998, vol. I, p. 401. Refere o autor espanhol a conhecida definição que  Dante (De 
monarchia, II, 5) dá sobre o Direito: é a proporção real e pessoal existente entre os homens, que, se 
é conservada, conserva a sociedade, e, se é destruída, a destrói (jus est realis et personalis hominis 
ad hominem proportio: quae servata, hominum servat societatem, et corrupta corrumpit).

moralidade, ou que afronta a Constituição, parece claro estar o exegeta 
na obrigação de extrair desse texto normativo um sentido diverso, acaso 
compatível com os elementos acima referidos.

Não sendo possível encontrar-se esse sentido, que compatibilize a 
norma interpretada com tais elementos, outra solução não há, senão afastar 
o entendimento questionado. Adequa-se tal assertiva, facilmente, ao caso 
que ora se examina, em que – segundo se vem tentando demonstrar – a 
interpretação que apenas admita a interposição do agravo de instrumento 
(em caso de dano consumado ou de sua ameaça), se conjugadas as duas 
condições referidas no art. 522, isto é, se grave a lesão e de reparação 
difícil, conduz a um entendimento que nega ao jurisdicionado, na prática, 
a garantia de acesso à justiça que a Lei Fundamental lhe assegura, 
impondo-lhe um sacrifício desproporcional, quando cotejado com o 
valor – celeridade do processo – que, em fim de contas, indevidamente, 
neste caso, prestigia.

A ideia da proporcionalidade, hoje irreversivelmente acatada em 
nossos tribunais,67 e amplamente divulgada – a partir de sua matriz 
germânica – pela doutrina nacional,68 tem sua origem referida como 
simultânea ao nascimento do Estado moderno, ainda que uma investigação 
histórica acurada possa fazê-la remontar, embrionariamente, mesmo a 
épocas bem anteriores, detectando-a, exempli gratia, no espírito de 
certas normas da Charta Magna, de 1215.69 A bem da verdade, contudo, 
exagero algum haverá em afirmá-la imanente à própria noção de Direito,70 
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71 op. cit., p.  84-85 (destaques no original).

tornando sem sentido qualquer indagação concernente ao momento e 
demais circunstâncias em que tenha surgido, assim deixando à pesquisa 
histórica a só tarefa de precisar os termos de sua elaboração moderna.

Em sua concepção contemporânea, o princípio da proporcionalidade 
desdobra-se em três manifestações: a adequação, a exigibilidade e 
a proporcionalidade em sentido estrito, assim explicadas por Willis 
Santiago Guerra Filho: “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é 
adequada, se atinge o fim almejado, exigível, por causar o menor prejuízo 
possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, se as vantagens 
que trará superam as desvantagens.”71

A interpretação restritiva, porém, não resiste a um elementar teste à 
luz desses critérios, conforme podemos constatar.  

Sobre ser deveras discutível qualquer afirmação no sentido de que 
efetivamente atinja o fim almejado, vale dizer, que consiga propiciar 
mais rápida tramitação ao feito, a interdição do emprego do agravo 
de instrumento, em caso de lesão grave (ainda que reparável), ou de 
lesão irreparável (conquanto de menor gravidade), termina por obrigar 
o interessado a valer-se do mandado de segurança contra ato judicial, 
contribuindo para renovar a antiga prática de usar o writ constitucional 
como sucedâneo recursal (prática essa, a que o próprio legislador, em 
permitindo a concessão de efeito suspensivo, pelo relator, ao agravo, 
a teor do disposto no art. 558, CPC, com a redação que lhe deu a Lei 
nº 9.139/95, já demonstrou ser avesso). De adequação, pois, parece 
impossível cogitar.

A exigibilidade, conforme visto, prende-se à ideia de que a medida, 
para ser proporcional lato sensu, deve causar o menor prejuízo possível. 
E também não resta comprovada. É que a eventual irreparabilidade de 
uma lesão, ainda quando leve, dificilmente se poderá enquadrar em um 
critério norteado pela noção de menor prejuízo possível. Por outro lado, de 
uma lesão grave, mesmo quando futuramente reparável, igualmente não 
é possível asseverar seja um prejuízo menor, a não ser com argumentos 
falaciosos, para não dizer hipócritas. Não é possível – insista-se – ante 
os termos constitucionais em que são reconhecidos, em nosso país, 
os direitos fundamentais de acesso à justiça e da inafastabilidade da 
jurisdição, impor um prejuízo de tal ordem e, concomitantemente, dizê-lo, 
a priori, um menor prejuízo.
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72 Confiram-se, retro, os dados referentes às notas 47 e 48.

A comparação entre as vantagens e desvantagens – proporcionalidade 
em sentido estrito – tampouco resulta favorável, na espécie. O ônus que 
se impõe ao agravante, compelido à interposição do agravo sob forma 
retida e obrigado, nos termos do disposto no art. 513, do CPC, a suportar 
indefinidamente uma lesão a direito subjetivo seu, resulta – o mais das 
vezes – francamente desproporcional, mormente quando se sabe que, 
não sendo o recurso a única ou sequer a principal causa da morosidade 
dos procedimentos,72 não é possível esperar, legitimamente, da retenção 
obrigatória do agravo, substancial alteração no ritmo de tramitação do 
processo, não, pelo menos, uma alteração tal que, sopesados os interesses 
em conflito, possa justificar a supressão da possibilidade de imediata 
devolução da matéria impugnada à instância revisora. 

Ora, se não é lícito esperar um proveito real e incontestável da restrição 
que se impõe a um direito fundamental, mesmo que, nominalmente, 
em benefício de outro valor de natureza similar, deve o aplicador do 
Direito afastar essa exegese, notadamente em tema de processo, onde 
a ideia de instrumentalidade é farol perene, projetando sua luz sobre 
a atividade hermenêutica. A propósito dessa visão instrumentalista (a 
que nos apegamos – esclareça-se – na convicção óbvia, é certo, mas 
às vezes esquecida, de que o instrumento há de adequar-se ao objeto, 
e não o contrário) calha invocar, mutatis mutandis, a lição já clássica, 
conquanto relativamente recente, de um de nossos mais destacados 
processualistas: 

Nesse quadro de valores conflitantes a preservar, cumpre à 
técnica processual (praticada pelo legislador e intérprete) o 
delicado lavor do equilíbrio, na busca empírica de soluções 
capazes de assegurar a integridade da missão social, sem o 
risco de distorções jurídicas intoleráveis –, mesmo porque a 
própria função social de pacificar com justiça corre sério risco 
quando são abandonados os parâmetros depositados no direito 
substancial. Ao estabelecer o desejado modelo do equilíbrio entre 
a celeridade e a ponderada cognição como virtudes internas do 
processo, legislador e intérprete hão de estar conscientes do risco 
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73 Cândido Rangel Dinamarco. A instrumentalidade do processo. Malheiros: São Paulo, 2001, 
p. 229.

74 Cândido Rangel Dinamarco. A reforma da reforma. op. cit., p. 171.
75 Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier (Breves comentários à 2ª fase da 

reforma do código de processo civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002, 111), analisando 
as reformas processuais de 2001, transcrevem arrazoado de Roberto Armelin e João Roberto 
E. Piza Fontes, em que se destacam alguns dos aspectos aqui aludidos, tais como a inaptidão 
do regime de agravo retido para evitar danos de difícil reparação e a franca contradição entre a 
obrigatoriedade da retenção, em certos casos, e a garantia da inafastabilidade da jurisdição.

que correm ao se afastarem dos critérios de certeza e passarem a 
confiar na probabilidade suficiente, como metro para as soluções 
processuais.73

O mesmo autor, ainda sob o anterior regime de interposição do 
agravo, enfrentando questão análoga à ora tratada (no caso, pertinente à 
exigência, então imposta pelo § 4º, do art. 523, CPC, com redação da Lei 
nº 10.352/2001, da ocorrência de dano de difícil e incerta reparação, como 
condição para esquivar-se o agravante à retenção necessária do agravo 
contra decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento ou 
após a sentença), formulava-se as seguintes indagações: (a) Que seria um 
dano de difícil e incerta reparação?  (b) Seriam cumulativas as exigências 
da dificuldade e da incerteza? (c)  Seria necessário já haver um dano 
consumado e não um mero risco de dano? Com a costumeira acuidade, 
respondia: “Não seria responsável pensar assim, porque entraríamos no 
campo de um indesejável preciosismo interpretativo, que não convém 
aos objetivos do dispositivo e do próprio sistema processual o qual quer 
ser ágil e capaz de produzir resultados justos e tempestivos.”74 

É exatamente essa a questão nuclear. É excessivo o apego à 
literalidade do texto legal, no caso, por isso que traduz um procedimento 
interpretativo que, prestando homenagem ao formalismo, recusa 
submissão à Constituição. Uma tal exegese, que pretenda deva sempre 
existir a cumulatividade das condições da ocorrência ou ameaça de dano 
grave e da difícil reparabilidade desse dano, desborda dos limites do 
razoável e, em o fazendo, agride a supremacia constitucional.75

O que aqui se sustenta, pois, é a existência de um direito à interposição 
do agravo de instrumento – como direto corolário do direito fundamental 
de acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, sempre que se 
apresente a possibilidade de lesão a direito subjetivo da parte recorrente, 
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76 Luís Roberto Barroso. Interpretação e aplicação da constituição. Saraiva: São Paulo, 1999, 
p. 181-82. O emérito constitucionalista assim resume o processo de interpretação conforme: 
(a) cuida-se de escolher uma, entre várias possibilidades de interpretação de uma norma, que 
a mantenha em harmonia com a Constituição; (b) busca-se-lhe um sentido possível, mesmo 
que não seja o mais evidente; (c) concomitantemente, excluem-se expressamente as demais 
interpretações, visto conduzirem a um confronto com a Lei Fundamental e (d) o texto legal 
mantém-se íntegro, embora com aplicação restrita ao sentido declarado pelo tribunal.

não sendo admissível, uma vez que ninguém pode ser constrangido a 
suportar lesão ou ameaça de lesão a direito seu (Constituição Federal, 
art. 5º, XXXV), a exigência cumulativa das condições da gravidade e 
da irreparabilidade do dano.

Uma conclusão desse teor, longe de ser carecedora de respaldo jurídico, 
arrima-se nos modernos processos hermenêuticos constitucionais. Desde 
logo, chega-se a ela por meio da técnica da interpretação conforme à 
Constituição. Desdenhando da mera exegese literal, mais óbvia – poder-se-ia 
preguiçosa – o intérprete elege, entre as interpretações possíveis, que pode 
atribuir a uma norma, aquela que se mostra compatível com a Lei Maior.76 

Nessa linha de raciocínio, não temos dúvida quanto ao fato que a 
interpretação literal do texto do art. 522, CPC, revela-se claramente 
contrastante com o teor e a garantia do acesso à justiça (CF, art. 5º, 
LV), impondo-se – adotado o processo de interpretação conforme – o 
seu pronto afastamento. Assim, o sentido da norma do art. 522, CPC, 
harmônico com a Constituição, revela-se de imediato: seja como fato 
consumado, seja como simples ameaça, nenhuma lesão grave, bem 
como lesão irreparável alguma (ou de reparação difícil), causada por 
decisão interlocutória, pode ser subtraída à tempestiva apreciação do 
Judiciário, por via de agravo de instrumento.

Aquiescer com o entendimento oposto importa permitir, em nome de 
um fator menor – a só celeridade da entrega da prestação jurisdicional – o 
sacrifício de valores maiores, consubstanciados no que se convencionou 
chamar due process of law. A rapidez do trâmite processual não é fim em 
si mesmo, o que retira a legitimidade de todas as medidas legislativas 
nesse sentido adotadas, se injustificadamente desacompanhadas da 
preservação de outras características do processo justo e équo, isto é, do 
devido processo constitucional. 
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77 Para um detalhado e interessante exame da polêmica sobre a condição do duplo grau de jurisdição, 
no âmbito do STF, consulte-se, no RHC nº 79.785-RJ, o voto do Sr. Min. Relator, Sepúlveda 
Pertence. Cuidando-se, embora, de caso criminal (julgamento de Advogada, acusada de fraude 
em detrimento do INSS, em conluio com Juiz de Direito), seu interesse para o tema deste estudo é 
intenso. Condenada pelo eg. TJRJ, interpôs recurso inominado, com força de apelação, segundo 
sustentaram seus causídicos, arguindo a tese de não poder ser privada do direito de recorrer, por 
ser garantia fundamental. Prevaleceu o voto do Relator, negando provimento à irresignação, ao 
fundamento, entre outras razões, de não se inserir – o direito ao recurso – entre as cláusulas do 
devido processo legal. Como já fizemos notar, diversa é, maxima venia concessa, nossa posição. 
Preferimos ficar com aqueles muitos doutrinadores (a cujos nomes ilustres faz remissão expressa 
o próprio decisum ora enfocado), que sufragam o entendimento oposto, mas insistimos em que, 
ainda quando reconhecido como garantia fundamental, decorrente do direito de defesa, e, por 
essa via, inserida na noção de devido processo legal, sua restrição é admissível, quando presentes 
valores outros que, com ele contrastando em um determinado caso, mostrem-se mais relevantes. 
O que decididamente não é possível, todavia, em tema de restrição ao agravo de instrumento, 
é a pura, simples e apriorística denegação de seu uso, porque não simultâneas a gravidade e a 
dificuldade de reparação da lesão.

Um exame sereno das reformas por que, desde 1994, vem passando 
o Código de Processo Civil (reformas que já emprestam – a esse estatuto 
processual – uma feição bastante diversa da que originalmente tinha, quase 
podendo-se falar que temos um novo CPC) levará o observador atento à 
conclusão de que os valores prestigiados pelo legislador reformador não 
se resumem a apenas esse secundário aspecto da maior rapidez. Antes, 
compreendem – numa visão de conjunto da atividade jurisdicional – a 
ideia de adequação e modernização do instrumento processual, de modo 
a habilitá-lo à consecução de sua finalidade maior, a estabilidade das 
relações jurídicas e a paz social, seja em caráter preventivo, seja pela 
justa composição das lides.

Nesse quadro, não estamos sustentando que o cerceamento do direito 
de recorrer deva ser sumariamente desconsiderado, em toda e qualquer 
circunstância, sob o argumento de ser o duplo grau de jurisdição uma 
garantia fundamental intangível pelo legislador infra-constitucional 
ou pelo constituinte derivado.77 Garantia fundamental, conforme 
entendemos, ou não, segundo majoritariamente se postula, sua restrição 
é possível, eis que direito algum é absoluto. 

Os motivos que ditam a restrição, porém, hão de se mostrar razoáveis. 
Não sendo esse, como visto, o caso da literal dicção do art. 522, CPC, 
não pode essa interpretação ser aceita acriticamente, por isso que 
inconstitucional o resultado a que, em fim de contas,  conduz.
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4 Conclusão

4.1. O legislador constituinte de 1988 consagrou o direito fundamental 
de acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), 
mediante processo justo e équo, isto é, mediante o devido processo legal 
(CF, art. 5º, LIV), assegurado a todos indistintamente.

4.2. A ideia de devido processo legal, em seu sentido original (procedural 
due process) não comporta uma precisa definição, antes podendo ser afirmada 
como um princípio-síntese, que congrega diversos outros princípios que, 
por sua vez, conformam o processo praticado sob o Estado Democrático 
de Direito. Tais princípios não se encontram arrolados em elenco fechado, 
exaustivo. A título de exemplo, podem-se referir: o princípio do contraditório, 
o princípio da ampla defesa, o princípio da igualdade das partes, o princípio 
da publicidade dos atos processuais, o princípio da motivação das decisões 
judiciais, o princípio do livre convencimento do juiz e, também, o princípio 
do duplo grau de jurisdição.

4.3. Assim, do expresso acolhimento do princípio do devido processo 
legal em nossa Lei Maior, decorre a atribuição da condição de garantia 
fundamental implícita (CF, art. 5º, § 2º) ao princípio do duplo grau de 
jurisdição. Logo, sua pura e simples supressão é defesa ao legislador 
infra-constitucional e, mesmo, ao constituinte reformador (CF, art. 60, 
§ 4º, IV).

4.4. Nada obstante, está claro que os modernos documentos 
constitucionais representam compromissos entre os grupos de poder 
que formam cada sociedade, do que resulta a existência de valores 
antagônicos, normalmente formalizados em princípios que, não raro, 
entram em colisão. Na esteira da melhor doutrina (Alexy, Bonavides, 
Canotilho, Dworkin) afirma-se modernamente que, em caso de colisão de 
princípios, dá-se o sopesamento dos valores que consubstanciam e, sem 
que isso importe negar juridicidade a qualquer deles, ou em assentar a 
absoluta prevalência de um, elegem-se aquele que, no caso concreto sub 
examine, deverá ceder, bem como aquele outro que prevalecerá.

4.5. Em sendo assim, também o princípio do duplo grau de jurisdição 
comporta restrição legislativa, quando confrontado com a expressão de 
um outro valor (verbi gratia, o direito fundamental à razoável duração 
do processo). Em nosso Direito, podem-se mencionar, como exemplos 
de tal ordem, entre outros, a irrecorribilidade genérica das interlocutórias, 
na Lei 9.099/95, bem como a inapelabilidade das sentenças de valor até 
50 OTNs, na Lei 6.830/80.
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4.6. É de uma similar restrição que se cuida, quando, nos termos do 
art. 522, CPC, determina o legislador processual o regime de retenção 
obrigatória do agravo, salvo nos casos que, no mesmo dispositivo legal, 
expressamente excepciona: das decisões que não admitem a apelação, 
das que, admitindo-a, declinam os efeitos em que a recebem, e, por fim, 
daquelas que sejam suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil 
reparação. Visando a alcançar uma mais expedita entrega da prestação 
jurisdicional, o legislador apenas admite, em princípio, o agravo sob a 
forma retida nos autos, já que o agravo de instrumento, em que pese ser 
destituído de efeito suspensivo (art. 497, CPC), implica, de todo modo, 
alguma desaceleração da marcha procedimental.

4.7. A dicção da norma em exame padece, contudo, de vício grave, 
que a faz inconstitucional, se entendida em sentido literal: a exigência 
cumulativa das condições lesão grave e lesão de reparação difícil (como 
aparentemente induz a crer o emprego do conectivo “e”) importa privar 
da prometida tutela constitucional assim a parte que venha a sofrer lesão 
grave (se sua reparação não for reputada difícil), como também a parte 
que sofra lesão de reparação difícil (se julgada de menor gravidade).

4.8. Uma tal interpretação inverte os termos naturais da relação entre 
norma fundante e norma fundada: nega a supremacia da Constituição, à 
qual sobrepõe indevidamente a Lei. Não  prospera, pois. A correção de tal 
erro e a compatibilização da norma com a Lex Legum obtêm-se mediante 
o processo de interpretação conforme a Constituição, que repele aqueles 
sentidos que, atribuídos à norma, emprestam-lhe feição inconstitucional, 
e, sem redução do texto da lei infra-constitucional, acolhe o sentido – 
o único possível – que se mostra harmônico com a Carta Magna.

4.9. Aplicado à espécie em análise, tal processo hermenêutico confere 
à conjunção aditiva “e” o sentido da conjunção alternativa “ou”, de 
tal sorte que se passa a entender ser cabível a interposição do agravo 
de instrumento tanto no caso de lesão grave, independentemente de 
ser ou não reparável, quanto na hipótese de lesão de difícil reparação, 
não sendo relevante a indagação a respeito de sua maior ou menor 
gravidade. Evidentemente não se olvida, com mais razão ainda, a mesma 
possibilidade de agravo de instrumento, no caso de a lesão mostrar-se 
cumulativamente grave e de difícil reparação. Esse é, segundo julgamos, 
o verdadeiro sentido da norma objeto do art. 522, do vigente Código de 
Processo Civil.
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A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
NA JuRISPRuDÊNCIA DO SuPREmO TRIBuNAL 
FEDERAL E SuPERIOR TRIBuNAL DE JuSTIÇA1

HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO2

“Acima do direito formal, da legalidade estrita, existe um direito, 
‘mais positivo do que esse’, porque é, a um tempo, ‘mais legítimo 
e mais forte: o direito que resulta do desenvolvimento humano’.” 
        Ruy Barbosa

Resumo: Construção da doutrina penal alienígena, obra do gênio de 
Claus Roxin, o princípio da insignificância ou dos crimes de bagatela 
tem encontrado grande receptividade na doutrina e na jurisprudência 
nacionais. Na presente dissertação, buscou-se traçar os princípios gerais 
que hão de nortear sua aplicação, aprofundando a reflexão sobre os 
conceitos de tipicidade formal e tipicidade material, com ênfase especial 
nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça. A preocupação com o estudo de caso, que se vê no capítulo 
referente aos crimes em espécie, representa o esforço deliberado de 
encurtar o fosso entre teoria e prática que tem perpassado todo este 
trabalho, desde a sua concepção. 

Abstract: Construction of the criminal alien doctrine, a work of genius 
by Claus Roxin, the principle of insignificance or crimes of gewgaw 
has found great receptivity in doctrine and national jurisprudence. 
In this dissertation sought to outline the general principles that will guide 
the implementation, deepening the reflection on the concepts of typical 
and typical formal material, with special emphasis on precedents of the 
Supreme Federal Court and Superior Court of Justice.  The concern 
with the case study, we see the chapter on crimes in kind, represents a 
deliberate effort to shorten the gap between theory and practice that has 
permeated all this work, since its conception.

1 Trabalho apresentado para ingresso no Instituto dos Advogados do Ceará – IAC.
2 Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Ceará, Professor da Faculdade Farias 
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Sumário: 1 Introdução – 2 Considerações gerais sobre o princípio da 
insignificância – 3 Princípios correlatos – 4 O princípio da insignificância 
e os crimes em espécie; 4.1 Delitos previdenciários; 4.2 Crimes contra 
a ordem tributária; 4.3 Descaminho; 4.4 Contrabando; 4.5 Peculato; 
4.6 Falsificação de moeda; 4.7 Furto; 4.8 Lesão corporal; 4.9 Roubo; 
4.10 Tráfico de entorpecentes; 4.11 Crimes contra a saúde pública; 
4.12 Crimes ambientais – 5 Conclusão.

Palavras-chaves: Princípio da insignificância. Crime de bagatela. 
Princípio da bagatela. Tipicidade conglonbante.

1 Introdução

O presente estudo visa a suscitar algumas reflexões acerca do 
“Princípio da Insignificância no Direito Penal”, construção doutrinária 
de origem alienígena que tem encontrado acolhida nas cortes superiores 
brasileiras. Traremos à baila julgamentos proferidos no Supremo Tribunal 
Federal e Superior Tribunal de Justiça, em que, considerada a situação 
pessoal do agente causador do delito, o grau de lesividade da conduta e 
todo o contexto fático, deva o Tribunal absolver o réu, uma vez tidas as 
imputações como “crimes de bagatela” ou “crimes bagatelares”.

Sabe-se que no Direito Penal, mais do que em qualquer outro ramo do 
Direito, o método por excelência de interpretação é o literal, restringindo-se 
a margem interpretativa por razões de segurança jurídica e porque a ideia 
geral é limitar, o mais possível, o campo de incidência da persecução penal 
por parte do Estado, em que se resolve sempre em prol do direito à liberdade 
a tensão jus pumiendi x jus libertatis. Contudo, em razão da chamada 
hermenêutica especificamente constitucional, necessário é flexibilizar 
a interpretação sobre a conduta criminalmente típica em determinados 
casos, vis a vis  a Constituição Federal, com a  recepção do denominado 
princípio da insignificância ou da bagatela  por razões pragmáticas até, 
como exigência social de desobstrução da máquina judiciária penal, 
emperrada pelo acúmulo de feitos criminais.

Quanto ao princípio da bagatela, deve-se sempre considerá-lo caso a 
caso, exemplificando-se, ademais, os precedentes em que não se aceita 
a aplicação  do princípio, como em qualquer caso de roubo, em virtude 
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do uso da violência, ou nas hipóteses de crime contra a Administração 
Pública.

O objetivo deste trabalho, conquanto modestíssimo, é a análise 
de exemplos reais, casos concretos, com a descrição dos fatos e sua 
adequação típica, concorrendo, desta forma, para uma maior compreensão 
do leitor e demais interessados no tema sobre a orientação pretoriana 
superior quanto à incidência do princípio da insignificância e seus 
requisitos de aplicação, numa interação entre a teoria e a prática.

2 Considerações gerais sobre o princípio da insignificância

A finalidade última de toda e qualquer ordem normativa é a solução 
e prevenção de conflitos, promovendo e restabelecendo a segurança, 
garantindo, assim, a paz social. O princípio da insignificância surge neste 
contexto, em que se busca assegurar que a aplicação das normas penais se 
dê de maneira coerente com a finalidade do legislador, ou seja, que elas 
não incidam em situações que embora atendam à descrição do tipo, não 
se esteja efetivamente ofendendo o valor jurídico que a norma pretende 
tutelar. A cátedra de Eugênio Raúl Zaffaroni é lapidar3:

(...) no es racional que arrancar un cabello sea una lesión, 
apoderarse de una cerilla ajena para encender el cigarrillo sea un 
hurto, llevar un pasajero hasta la parada siguiente a cien metros 
sea una privación de libertad, los presentes de uso a funcionarios 
constituyan una dádiva, etc. En casi todos los tipos en que los 
bienes jurídicos admitan lesiones graduables, es posible concebir 
actos que sean insignificantes.

O doutrinador que primeiro sistematizou os estudos dos crimes de 
bagatela foi o Claus Roxin. O Professor Fernando Capez explica: 

Princípio da insignificância (introduzido no sistema penal por 
CLAUS ROXIN): o Direito Penal não deve preocupar-se com 
bagatelas, nem se pode conceber contenham os tipos incriminadores 
descrição de condutas incapazes de lesar qualquer bem jurídico. 
Com efeito, se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, 
quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não 
é possível proceder ao enquadramento, por absoluta falta de 
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correspondência entre o fato narrado na lei e o comportamento 
iníquo realizado. Por essa razão, os danos de nenhuma monta 
devem ser considerados fatos atípicos. 

Não devemos, contudo, confundir delito insignificante ou de 
bagatela com crimes de menor potencial ofensivo. Nestes últimos, 
definidos pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95, e que submetem ao 
Juizado Especial Criminal, a ofensa não pode ser acoimada 
de insignificante, pois possui gravidade perceptível ao menos 
socialmente, não podendo ser alcançados por esse princípio.4

Em verdade, a legislação penal brasileira não possui previsão 
expressa deste princípio, como ocorre em diplomas penais de outros 
países, a exemplo do ordenamento jurídico-penal alemão, que dispõe 
em seu art. 3º “não subsiste o crime, se, não obstante a conformidade 
da conduta à descrição legal de um tipo, as consequências do fato sobre 
direitos e os interesses dos cidadãos e da sociedade e a culpabilidade 
do réu são insignificantes”. Todavia, por tratar-se de instituto que está 
ligado à própria sistemática lógica do Direito Penal, mantendo íntima 
ligação com princípios constitucionais, deve ser aceito como presente 
em nosso direito. Some-se a isto a existência de disposições normativas 
em nosso ordenamento que demonstram a preocupação do legislador 
com a proporcionalidade entre as consequências práticas do delito e a 
resposta estatal, podendo-se citar várias referências ao pequeno valor do 
bem no Código Penal Brasileiro, observado no § 2º do art. 155, aplicável, 
também, ao crime do art. 170, no § 1º do art. 171 e no § 3º do art. 180. 

Como toda norma jurídica principiológica, o princípio da bagatela 
somente pode ser devidamente compreendido quando analisado de 
maneira sistemática com outros que contém valores semelhantes ao 
por ele albergado. Embora o rol de princípios correlatos ao do presente 
estudo seja extenso, decidiu-se apontar os três principais princípios a ele 
atinentes. O primeiro princípio que importa frisar é o da subsidiariedade, 
segundo o qual o direito penal só deve atuar quando os outros ramos 
do direito não forrem bastantes à repressão da conduta ou à promoção 
da paz social. Outro princípio, o da intervenção mínima, impõe que o 
direito penal só se debruce sobre os bens jurídicos imprescindíveis a 
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uma convivência social pacífica. Por último, cabe lembrar o princípio 
da fragmentariedade, pelo qual o direito penal só deve concentrar-se 
em fragmentos da realidade, ou seja, sobre os interesses jurídicos mais 
relevantes.

É da própria essência do direito penal e da lógica exigida na aplicação 
do direito, que haja coerência entre a conduta efetivamente praticada e a 
sanção a ela cominada. Desta forma, pode-se afirmar que o princípio da 
insignificância atende a imposições de proporcionalidade e razoabilidade 
exigida pelo ordenamento jurídico. Não é outra a lição de Zaffaroni (apud 
MANÃS, 1994, p. 58):

Outro fundamento do princípio da insignificância residente na 
ideia da proporcionalidade que a pena deve guardar em relação à 
gravidade do bem. Nos casos de ínfima afetação ao bem jurídico, o 
conteúdo de injusto é tão pequeno que não subsiste qualquer razão 
para a imposição da reprimenda. Ainda a mínima pena aplicada 
seria desproporcional à significação social do fato.

É importante frisar que o princípio da insignificância não importa o 
desconhecimento da antijuridicidade do fato, mas somente recomenda 
a desnecessidade de intervenção do estado naquele caso. Neste sentido, 
asseverou o Ministro Carlos Brito, no julgamento do HC 84424/SP5:

Com efeito, segundo a maior parte da doutrina e da jurisprudência, 
trata-se o princípio da insignificância de vetor interpretativo do 
tipo penal, tendo por escopo restrição impeditiva da abrangência 
de condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem jurídico por 
ele tutelado. 

Tal forma de interpretação é uma válida medida de política criminal, 
visando, para além da descarceirização, ao descongestionamento 
da Justiça Penal, que deve se ocupar apenas das infrações 
consideradas socialmente mais graves. Numa visão humanitária 
do Direito Penal, não deve o princípio da insignificância ser 
desprezado, nem mesmo a pretexto de possível fomento da 
impunidade. Assim, em defesa da aplicação do princípio, 
Fernando Célio de Brito Nogueira sustenta: “o que fomenta a 
impunidade e o recrudescimento da criminalidade são muito mais 
a ausência de resposta estatal efetiva aos grandes desmandos e 
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6 STF; HC 84412 / SP; Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO; Órgão Julgador:  Segunda Turma; 
Julgamento:  19/10/2004; DJ 19-11-2004 PP-00037

ilicitudes da Nação, condutas que não raras vezes sangram os 
cofres públicos e o bolso dos cidadãos que trabalham e pagam 
impostos, bem como no não atendimento das necessidades básicas 
das pessoas.”

Nada obstante, é imprescindível que a aplicação do princípio se dê de 
maneira prudente e parcimoniosa, através de critérios objetivos, garantindo 
uma maior segurança jurídica às decisões. Com essa preocupação, a 
doutrina vem identificando os princípios conexos e desenvolvendo 
critérios. O Supremo Tribunal Federal, atento a esta evolução doutrinária, 
sistematizou a aplicação do princípio da insignificância, como se vê de 
trecho do Voto do Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento 
do HC 84.412/SP4:

O princípio da insignificância – que considera necessária, na 
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de 
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta 
do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) 
a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em 
seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o 
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função 
dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do 
Poder Público. 

Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a 
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a 
restrição de direitos do indivíduo somente se justificarão quando 
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da 
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado 
de significativa lesividade.

A imprecisão conceitual do termo “insignificância” é outro óbice à 
plena aplicabilidade do princípio, levantando por aqueles que pretendem 
limitar sua aplicabilidade. Defendem os seguidores desta corrente que em 
razão desta extrema abertura terminológica, a decisão pela existência ou 
não da conduta materialmente típica fica sob a total discricionariedade 
do julgador, o que abriria grande margem de insegurança ao direito. Com 
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7 STF; HC 84424 / SP; Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO; Órgão Julgador:  Primeira Turma; 
Julgamento:  07/12/2004; DJ   07-10-2005 PP-00026

vistas a superar estas críticas, não de todo descabidas, a jurisprudência 
vem se preocupando em atribuir um conceito geral à insignificância, 
diferenciando-a, por outro lado, de figuras semelhantes, como pode ser 
observado na ementa que segue transcrita:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
I – Para efeito da aplicação do princípio da insignificância é 
imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno 
valor. Aquele, implica na atipia conglobante (dada a mínima 
gravidade). II – A interpretação deve considerar o bem jurídico 
tutelado e o tipo de injusto. III – Ainda que se considere o delito 
como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente 
penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem 
jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso 
concreto, o valor do bel receptado não equivale, em linha gerais, 
aproximadamente, a uma esmola, não configurando, portanto, 
um delito de bagatela. Recurso provido. (STJ, REsp 836.892/RS, 
Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
22.05.2007, DJ 18.06.2007 p. 298).

Para finalizar esta análise geral sobre o princípio da insignificância, 
é mister lembrar a ponderação que vem sendo feita pelos tribunais 
quanto à necessidade de coerência com a realidade social brasileira na 
sua aplicação. Mais uma vez, os ensinamentos do Ministro Carlos Brito, 
proferido em ocasião do julgamento do HC 84424/SP7:

O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, 
é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo 
a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais 
mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena 
camada da população. A aplicação criteriosa do postulado da 
insignificância contribui, por um lado, para impedir que a atuação 
estatal vá além dos limites do razoável no atendimento do interesse 
público. De outro lado, evita que condutas atentatórias a bens 
juridicamente protegidos, possivelmente toleradas pelo Estado, 
afetem a viabilidade da vida em sociedade. O parâmetro para 
aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a 
incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode 

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



DIÁLOGO JURÍDICO

238

ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário 
mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e 
injustas. 

3 Princípios correlatos

Na busca de fundamentar a aplicabilidade do princípio da 
insignificância, surgem teorias que procuram estabelecer em que 
momento da análise do crime incidiria o princípio da insignificância.

A primeira destas teorias defende que o princípio da insignificância 
incida sobre a punibilidade, afastando a possibilidade de se atribuir uma 
pena ao agente da conduta tida por insignificante. Para seus adeptos, 
o crime de bagatela é típico e antijurídico, mas não punível. Como 
consequência, embora o agente não sofra a penalidade prevista no tipo, 
a conduta é perfeitamente típica, acarretando outras consequências 
penais como a nódoa dos maus antecedentes. A grande crítica levantada 
contra este posicionamento prende-se o fato dele se limitar ao conceito 
de tipicidade penal, levando em consideração tão-somente o seu caráter 
formal.

Uma segunda teoria aponta a culpabilidade como foco de incidência 
do princípio da insignificância. Por esta corrente, deve-se observar se a 
conduta é socialmente tolerável, afastando-se, caso seja, a aplicação da 
pena diante da desnecessidade de sua imposição, agindo assim, como 
fator “despenalizante”. Aqui fica igualmente mantida a tipicidade da 
conduta e, como na teoria anterior, o agente ainda sofre as consequências 
outras da condenação. 

Outra, seguramente a mais adotada no Brasil, propugna que, presentes 
os requisitos de aplicação do princípio da insignificância, diante da 
concepção de tipicidade material, deve ser afastada a própria tipicidade 
da conduta. Assim, embora uma conduta possa se amoldar ao tipo 
penal, não necessariamente atingirá o bem jurídico protegido, é dizer, 
é possível que uma conduta atenda à tipicidade no seu âmbito formal e 
não no seu caráter material. Ausente qualquer uma das duas, o fato deve 
ser considerado atípico. É o que ocorre com o crime de bagatela, quando 
inexistente ofensa ao bem jurídico tutelado, é de se ter por inocorrente  
a tipicidade material, sendo, portanto, uma conduta atípica.   
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8 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

9 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Impetus: Niterói, 2005, pág. 69.
10 Neste aspecto também se mostram importantes os ensinamentos de Vico Mañas (O princípio 

da insignificância como excludente no direito penal, Saraiva, pág. 56), senão vejamos:
“O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando 
como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e 
político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada 
mais faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal.”

Com base nas novas ideias de tipicidade material, o grande penalista 
argentino Eugenio Raúl Zaffaroni desenvolve a ideia da “tipicidade 
conglobante”, que garante uma fundamentação mais consistente à 
aplicação do princípio da insignificância. A tipicidade conglobante 
consiste em não poder existir em um mesmo ordenamento normas 
proibindo determinada conduta e outras admitindo, ordenando ou 
fomentando a mesma conduta. Assim, a tipicidade penal não pode 
ser considerada isoladamente, pois somente pode ser corretamente 
compreendida com as ressalvas da tipicidade conglobante que reduzam o 
âmbito de incidência aparente daquela.  Sobre o assunto, ensina Eugenio 
Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli:8

A insignificância da afetação [do bem jurídico] exclui a tipicidade, 
mas só pode ser estabelecida através da consideração conglobada 
da norma: toda ordem normativa persegue uma finalidade, 
tem um sentido, que é a garantia jurídica para possibilitar uma 
coexistência que evite a guerra civil (a guerra de todos contra 
todos). A insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral 
que dá sentido à ordem normativa, e, portanto, à norma em 
particular, é que nos indica que essas hipóteses estão excluídas 
de seu âmbito de proibição, o que não pode ser estabelecido à luz 
de sua consideração isolada.

Hoje já está assente na doutrina e jurisprudência nacionais que o 
princípio da insignificância afasta a própria tipicidade do crime, tornando 
a conduta atípica. É o que se depreende dos ensinamentos de Rogério 
Greco9 ao discorrer sobre se lesão culposa mínima atenderia ao que o 
legislador pretendeu proteger10, concluindo que:

No caso em exame, faltaria a chamada tipicidade material, 
excluindo-se, desta forma, a tipicidade conglobante e, por 
conseguinte, a tipicidade penal. A tipicidade penal seria a 
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11 STF; RHC 89624/RS2; Relatora Ministra Carmem Lúcia; Órgão Julgador:  Primeira Turma; 
julgamento 10/10/06; DJ 07-12-2006 PP-00053; 

resultante, portanto, da conjulgação da tipicidade formal com 
a tipicidade conglobante (antinormatividade + atividades não 
fomentadas + tipicidade material). Elaborando um raciocínio 
lógico, chegaríamos à seguinte conclusão: se não há tipicidade 
material, não há tipicidade conglobante; por conseguinte, se não 
há tipicidade penal, não haverá fato típico; e, como consequência 
lógica, se não há fato típico, não haverá crime.   

Neste mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, 
merecendo destaque trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, por 
ocasião do julgamento do RHC 89624/RS11 : 

A tipicidade penal, portanto, não pode ser percebida como o 
trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. 
Além da correspondência formal, para a configuração da 
tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa 
das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar 
a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente 
relevante do bem jurídico tutelado. 

No caso, é de dizer-se que o fato não tem importância alguma 
na seara penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente 
tutelado pela norma penal, incide, na espécie, o princípio da 
insignificância, que reduz o âmbito de proibição aparente 
da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato 
denunciado.

Não obstante, é importante frisar que o princípio da insignificância 
não importa o desconhecimento da antijuridicidade do fato, 
ele somente impõe a desnecessidade de intervenção do estado 
naquele caso. 

4 O princípio da insignificância e os crimes em espécie

O princípio da insignificância, como visto, está atrelado à essência do 
direito penal, logo, pode abstratamente ser aplicado a qualquer delito, mas 
não goza este princípio, como de resto nenhum outro, de caráter absoluto, 
devendo-se, destarte, analisar quais deles possuem compatibilidade lógica 
com o valor conduzido pelo princípio. 
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Neste sentido, apontar-se-á adiante o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência 
do princípio da insignificância aos crimes em espécie, dando ênfase às 
situações mais recorrentes. 

4.1 Delitos previdenciários

Aspecto importante a ser observado quanto à aplicação do princípio 
da insignificância aos delitos previdenciários é que a própria lei traz sua 
previsão, nos termos do art 1º da Lei 9.441/97 que dispõe:

Art. 1º Fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS oriundo de contribuições sociais por 
ele arrecadadas ou decorrente do descumprimento de obrigações 
acessórias, cujo valor:

I – total das inscrições em Dívida Ativa, efetuadas até 30 de 
novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja 
igual ou inferior a R$1.000,00 (mil reais);

II – por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente 
de notificação ou de auto-de-infração não inscrito em Dívida 
Ativa, seja igual ou inferior a R$500,00 (quinhentos reais).

Desta forma, a aplicação do princípio foi limitada e balizada pelo 
legislador, pois estabeleceu-se o valor considerado insignificante. 
Acima do valor estabelecido não há que cogitar da insignificância. 
A jurisprudência corrobora esse entendimento, como pode ser observado 
pela ementa do HC 22.085/PR julgado pelo STJ:

HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. A Lei nº 9.441/97 
determina a extinção do crédito previdenciário igual ou inferior 
a R$1.000,00 (mil reais), enquanto a Portaria nº 4.910/99 e a 
MP nº 1973-68/2000 apenas preveem o não ajuizamento da 
ação de execução ou arquivamento sem baixa das já ajuizadas, 
até que o valor sonegado alcance os limites nelas previstos, não 
ocorrendo, pois, a extinção do crédito, daí não se poder invocar 
os dois últimos atos normativos para regular o valor do débito 
caracterizador do chamado crime de bagatela. Se a contribuição 
social não recolhida pelo paciente alcança quase R$ 2.000,00 
(dois mil reais), bem decidiu o Tribunal indigitado coator em 
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não aplicar o princípio da insignificância, pois superior ao valor 
do crédito considerado extinto pela Lei nº 9.441/97.” Ordem 
denegada. (STJ; HC 22.082/PR, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17.12.2002, DJ 
17.02.2003 p. 313) 

4.2 Crimes contra a ordem tributária

O mesmo raciocínio se extrai do Art. 18 da Lei 10.522/02:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda 
Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento 
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento 
e a inscrição, relativamente: (...)

§ 1º Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da 
União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem 
reais).

O Superior Tribunal de Justiça, com base neste dispositivo, vem 
entendendo ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes contra 
a ordem tributária, como pode ser observado na Ementa do acórdão do 
Resp. 495.872/RS:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 168-A, 
PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. “O art. 20, 
caput, da Lei nº 10.522/2002 se refere ao ajuizamento da ação 
de execução ou arquivamento sem baixa na distribuição, não 
ocorrendo, pois, a extinção do crédito, daí não se poder invocar tal 
dispositivo normativo para regular o valor do débito caracterizador 
de matéria penalmente irrelevante.” (REsp nº 685.135/PR, Relator 
Ministro Felix Fischer. In: DJ 2/5/2005). 2. Em se evidenciando 
que o valor do tributo não recolhido excedeu ao limite pelo qual 
o Estado expressou o seu desinteresse pela cobrança, não há 
falar em aplicação do princípio da insignificância. 3. Recurso 
provido. (STJ; REsp 495.872/RS, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14.03.2006, DJ 
30.04.2007, p. 347)

4.3 Descaminho

No crime de descaminho, diante da ligação íntima com a execução 
fiscal, os fundamentos para admitir a incidência do princípio da 
insignificância são os mesmos, ou seja, o grau de ofensividade da conduta 
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deve ser considerado em relação ao valor do tributo incidente sobre as 
mercadorias apreendidas, incidindo o princípio se o valor devido, por 
força do descaminho, for igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais)  nos 
termos do art. 18, §1º, da Lei nº 10.522/02. Este é o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, como afirma o Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, por ocasião do julgamento do HC 45.099/AC:

É reiterada a jurisprudência que aplica o princípio quando a 
hipótese é o descaminho, tendo em vista que a objetividade 
jurídica do crime é a proteção do interesse arrecadador do Estado, 
que, por vezes, não chega a ser agravado pela pouca expressão 
econômica da mercadoria apreendida. Em muitos casos, a 
introdução no País, sem pagamento de impostos, de mercadorias 
de pequeno valor adquiridas no exterior e destinadas ao comércio 
configura apenas mero ilícito fiscal, que foge ao âmbito de 
incidência da norma penal. 

Precedente há, contudo, em que as circunstâncias subjetivas do caso 
concreto podem afastar aplicação do princípio da bagatela, como se 
observa da ementa ao Resp 828.469/RS:

RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE 
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
ART. 18, § 1º DA LEI N.º 11.033/2004. EXISTÊNCIA DE 
CRÉDITO FISCAL. 1. O Estado é o sujeito passivo do delito 
de descaminho, o que enseja a aplicação do princípio da 
insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, 
apenas quando a conduta imputada na peça acusatória não chegou 
a lesar o bem jurídico tutelado, qual seja, a Administração 
Pública em seu interesse fiscal. 2. Descabe aplicar o princípio da 
insignificância quando o valor do tributo apurado é superior ao 
montante previsto no art. 18, § 1º da Lei n.º 11.033/2004, como 
limite para extinção do crédito fiscal. 3. Precedentes desta Corte 
Superior. 4. Recurso desprovido. (REsp 828.469/RS, Rel. Ministra  
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27.02.2007, DJ 
26.03.2007 p. 279).

4.4 Contrabando

A jurisprudência cambia quanto a aplicação ou não do princípio da 
insignificância quanto ao crime de contrabando (art. 334, CPB). Os que 
não a admitem argumentam que no que tange a esta hipótese delitiva não 
é a importância pecuniária dos bens contrabandeados que determina o 
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12 STJ; HC 45.099/AC, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado 
em 15.08.2006, DJ 04.09.2006 p. 292.

quão lesiva é a conduta, mas importa considerar a natureza da mercadoria 
contrabandeada. É neste sentido o posicionamento do Superior Tribunal 
de Justiça, como pode ser visto no voto do Ministro Arnaldo Esteves 
Lima no HC 45.099/AC12:

Contudo, o mesmo tratamento não pode ser dado ao crime de 
contrabando de munição de arma de fogo e demais produtos 
correlatos. Isso em razão do alto grau de reprovabilidade da 
conduta, visto que um simples projétil é suficiente para ceifar 
uma vida, sem falar no perigo oferecido à incolumidade pública, 
à segurança nacional e à paz social. A importação irregular de 
armas e munições deve ser severamente reprimida pelo Estado, 
já que a banalização desse tipo de delito pode gerar insegurança 
à sociedade e provocar o incentivo à violência. 

Assim, no crime de contrabando, ainda que a mercadoria proibida 
não possa ser aferida economicamente, há de se dar maior 
importância à sua natureza do que a seu valor econômico.

É importante observar que este tribunal já se posicionou pela 
relativização deste entendimento diante das peculiaridades do caso 
concreto. Foi no Recurso Especial  234.623/PR, relatado pelo Ministro 
Vicente Leal:

PENAL. CONTRABANDO. INGRESSO IRREGULAR DE 
MERCADORIAS ESTRANGEIRAS DE PEQUENO VALOR. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. – O ingresso irregular 
de mercadorias estrangeiras em quantidade ínfima por pessoas 
excluídas do mercado de trabalho que se dedicam ao “comércio 
formiga” não tem repercussão na seara penal, à míngua de 
efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese 
no princípio da insignificância. – Recurso especial conhecido 
e desprovido. (REsp 234.623/PR, Rel. Ministro  VICENTE 
LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 14.03.2000, DJ 03.04.2000 
p. 173).

4.5 Peculato

A posição praticamente unânime da jurisprudência é de não admitir a 
aplicação do princípio da insignificância ao crime de peculato, capitulado 
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13 RECURSO ESPECIAL.  PENAL.  PECULATO.  CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a 
Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, porque a norma 
busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas a moral administrativa, o que torna 
inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão. 2. Precedentes desta Corte Superior 
e do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação 
penal. (STJ; REsp 655.946/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
27.02.2007, DJ 26.03.2007 p. 273).

no art. 312 do Código Penal, uma vez que o bem jurídico tutelado não é 
o patrimônio e sim a própria moral administrativa, sendo, desta forma, 
irrelevante o valor do bem subtraído. Ilustra-se com as palavras lapidares 
da Ministra Laurita Vaz no julgamento do Resp 655.946/DF13, onde 
pontifica:

Com efeito, é inaplicável o princípio da insignificância nos 
crimes contra a Administração Pública, ainda que o valor da lesão 
possa ser considerado ínfimo, porque a norma busca resguardar 
não somente o aspecto patrimonial, mas a moral administrativa, 
o que torna inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua 
repressão.

Muito embora esta posição pareça ser, a juízo nosso, a mais correta, 
o Supremo Tribunal Federal, analisando o HC 87478/PA, em razão das 
especificidades do caso concreto, entendeu ser possível a incidência 
do princípio ao crime de peculato, quando a sanção penal mostrar-se 
desproporcional ao delito, levando em conta, ainda, que a elisão da sanção 
penal não prejudicará eventuais sanções administrativas mais adequadas 
à pequenez e desimportância  do caso, como na ementa deste julgado da 
lavra do Ministro Eros Robreto Grau:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO PRATICADO 
POR MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
APLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO PENAL. 
DESPROPORCIONALIDADE. 1. A circunstância de tratar-se 
de lesão patrimonial de pequena monta, que se convencionou 
chamar crime de bagatela, autoriza a aplicação do princípio da 
insignificância, ainda que se trate de crime militar. 2. Hipótese em 
que o paciente não devolveu à Unidade Militar um fogão avaliado 
em R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Relevante, 
ademais, a particularidade de ter sido aconselhado, pelo seu 
Comandante, a ficar com o fogão como forma de ressarcimento 
de benfeitorias que fizera no imóvel funcional. Da mesma forma, 
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14 EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O crime de moeda falsa exige, para sua configuração, que a falsificação não seja grosseira. A 
moeda falsificada há de ser apta à circulação como se verdadeira fosse. 2. Se a falsificação for 
grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar terceiros, não há crime de estelionato. 3. A apreensão 
de nota falsa com valor de cinco reais, em meio a outras notas verdadeiras, nas circunstâncias 
fáticas da presente impetração, não cria lesão considerável ao bem jurídico tutelado, de maneira 
que a conduta do paciente é atípica. 4. Habeas corpus deferido, para trancar a ação penal em que 
o paciente figura como réu. (STF; HC 83526 / CE; Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA; 
Órgão Julgador:  Primeira Turma; Julgamento: 16/03/2004; DJ 07-05-2004 PP-00025).

é significativo o fato de o valor correspondente ao bem ter sido 
recolhido ao erário. 3. A manutenção da ação penal gerará graves 
consequências ao paciente, entre elas a impossibilidade de ser 
promovido, traduzindo, no particular, desproporcionalidade entre 
a pretensão acusatória e os gravames dela decorrentes. Ordem 
concedida. (STF; HC 87478 / PA; Relator(a):  Min. EROS GRAU; 
Órgão Julgador:  Primeira Turma; Julgamento:  29/08/2006; DJ 
23-02-2007 PP-00025)

4.6 Falsificação de moeda

Quanto ao crime de falsificação de moeda, tipificado no Código Penal 
no art. 289, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do HC 83.526/CE14, 
decidiu pela incidência do princípio da insignificância. Como pode ser 
observado no trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa, que segue 
transcrito: 

É importante ressaltar que a nota, grosseiramente falsificada, única 
dentre várias outras verdadeiras, apresenta o ínfimo valor de cinco 
reais. De acordo como princípio penal da insignificância, tal fato 
não constitui lesão significativa que mereça, dentre outras ofensas 
a bens jurídicos relevantes, a atenção do aparto judiciário pena.

4.7 Furto

Talvez o delito em que mais pacificamente se admite a incidência 
do princípio da insignificância é o furto, previsto no art. 155 do Código 
Penal. Exemplifica-se com a decisão proferida no HC 88.393/RJ, relator 
o Ministro César Peluso, assim ementado:
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15 CRIMINAL. RESP. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PENAL. RECURSO 
PROVIDO. I. A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das circunstâncias 
do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática 
reiterada de furtos de pequeno valor. II. A verificação da lesividade mínima da conduta, apta 
a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a 
condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a 
fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 
III. Hipótese em que, além de se tratar de bem de valor reduzido, as circunstâncias e o resultado 
do crime demonstram a ausência de relevância penal da conduta, da qual não resultou lesividade 
econômica ou social. IV. Recurso provido. (REsp 904.003/MG, Rel. Ministro  GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 29.06.2007 p. 713).

EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito 
de furto. Subtração de garrafa de vinho estimada em vinte reais. 
Res furtiva de valor insignificante. Crime de bagatela. Aplicação 
do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Extinção 
do processo. HC concedido para esse fim. Precedentes. Verificada 
a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, 
é de ser extinto o processo da ação penal, por atipicidade do 
comportamento e consequente inexistência de justa causa. 2. (...). 
(STF; HC 88393 / RJ; Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO; Órgão 
Julgador:  Segunda Turma; Julgamento:  03/04/2007)

Inicialmente, na plena euforia do desenvolvimento do princípio,  em 
sua aplicação se levava em conta tão-somente o valor do bem furtado. 
Com a evolução dos estudos  e sistematização do princípio, a doutrina 
e a jurisprudência passaram a se inclinar pela necessidade de analisar 
além do aspecto objetivo – valor do bem furtado, circunstâncias outras de 
caráter subjetivo. Este entendimento pode ser observado no julgamento 
do REsp 904.003/MG15, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp: 

A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das 
circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, 
sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de 
pequeno valor.

A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la 
atípica, deve levar em consideração a importância do objeto 
material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, 
assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se 
determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao 
bem jurídico tutelado
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16 HABEAS CORPUS. FURTO EM SUPERMERCADO. ÓCULOS DE GRAUS. OBJETO DE 
VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pela agente não pode ser considerada irrelevante 
para o direito penal. O delito em tela – furto consumado de óculos de grau, avaliado em 
R$ 158,00 –, muito embora não expresse intensa agressão ao patrimônio da vítima, não se insere 
na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode 
confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o 
crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da 
insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2º do art. 
155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível 
com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado 
ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de 
tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam 
desordem social. 4. Recurso provido. (REsp 811.397/RS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 20.03.2007, DJ 14.05.2007 p. 381).

A jurisprudência também adverte para que não se incorra na confusão 
entre  conceitos de bem de pequeno valor e bem de valor insignificante, 
uma vez que somente neste inexiste a tipicidade material. Há voto sobre 
o tema da lavra da Ministra Laurita Vaz, na relatoria do Resp. 811.397/
RS16:

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com 
de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face 
da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o 
princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o 
privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo 
a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a 
pequena gravidade da conduta.

Assim, a subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado 
ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida 
em que a falta de repressão de tais condutas representaria 
verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam 
desordem social.

4.8 Lesão corporal

Outro crime em que se admite a aplicação do princípio da 
insignificância é o de lesão corporal de natureza leve. É indubitável 
que quando o legislador criou o tipo do art. 129 do Código Penal 
não pretendia alcançar situação de lesões ínfimas e sim aquelas que 
realmente comprometessem a integridade física ou a saúde da vítima. 
Assim, quando a materialidade delitiva consistir em pequenas lesões, 
escoriações ou hematomas não devem ser considerados crimes, por 
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17 ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME NÃO CONFIGURADO. Se a lesão corporal 
(pequena equimose) decorrente de acidente de trânsito e de absoluta insignificância, como 
resulta dos elementos dos autos – e outra prova não seria possível fazer-se tempos depois – há 
de impedir-se que se instaure ação penal que a nada chegaria, inutilmente sobrecarregando-se 
as varas criminais, geralmente tão oneradas. (STF; RHC 66869 / PR; Relator(a):  Min. ALDIR 
PASSARINHO; Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA; Julgamento:  06/12/1988; DJ 28-04-1989  
PP-06295)

18 STJ, HC 66853/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado 
em 07.11.2006, DJ 27.11.2006 p. 301.

materialmente atípicos, ainda que possam ensejar retribuição civil, ou 
seja, a recomposição dos danos na órbita do direito civil.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em ocasião do julgamento do 
RHC 6686917 de relatoria do eminente Ministro Aldir Passarinho que “a 
lesão corporal leve pode, a meu ver, justificar a ação penal, mas aquela 
que praticamente nada representa tenho-a como não caracterizando 
delito penal”.

Também no Superior Tribunal de Justiça já se acolhe a possibilidade 
de aplicação do princípio da insignificância à lesão corporal, quando 
na expressão do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC 
66.853/DF18, afirmou-se que “quanto à lesão corporal, não há como 
aferir-se de plano a irrelevância da lesão sofrida pela vítima, exigindo, 
assim, dilação probatória, o que se afigura inviável na estreita via eleita, 
marcada por rito célere e cognição sumária”.

4.9 Roubo

A jurisprudência sempre foi avessa à aplicação do princípio da 
insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
como é o caso do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal. 
Observa-se este posicionamento e esta fundamentação tanto no STF 
quanto no STJ:

EMENTA: 1. Princípio da insignificância e crime de roubo 
É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio 
da insignificância não se aplica ao delito de roubo (v.g. AI 
557.972, 2ª T., 07.03.03, Ellen Gracie, DJ 31.03.06). 2. Recurso 
extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à incidência 
do princípio da insignificância, que demanda a prévia análise da 
legislação ordinária pertinente (C. Penal, art.157): incidência, 
mutatis mutandis, da Súmula 636. (RE-AgR 454394 / MG; 
Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; Órgão Julgador:  
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19 Apud GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Impetus: Niterói, 2005, p. 71.

Primeira Turma; Julgamento:  02/03/2007; DJ 23-03-2007 PP-
00103)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS 
JURÍDICOS OFENDIDOS. RELEVÂNCIA DA LESIVIDADE 
PATRIMONIAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 
DENEGADO COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE DO 
DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO 
DEMONSTRADA. 1. Não há como aplicar, aos crimes de roubo, 
o princípio da insignificância – causa supralegal de exclusão 
de ilicitude –, pois, tratando-se de delito complexo, em que há 
ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a integridade 
da pessoa), é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua 
repressão. Precedentes. 2.(...). 3. (...). 4. Ordem concedida em 
parte tão-somente para relaxar a prisão em flagrante dos Pacientes, 
com a consequente expedição do alvará de soltura, se por outro 
motivo não estiverem presos. (STJ; HC 60.185/MG, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03.04.2007, DJ 
07.05.2007 p. 340).

Uma pequena observação que deve ser feita, em crítica a este 
posicionamento dos tribunais superiores, é que o fundamento levantado 
implica a conclusão de que em cada um dos crimes que compõem o crime 
de roubo (crime complexo) não se admitiria a incidência do princípio da 
insignificância, o que não é verdadeiro, pois, como visto, tanto no delito 
de furto como no de lesão corporal é admitida a aplicação do princípio. 
Sendo assim, se em um suposto roubo tanto é inexpressível o valor do 
bem como a agressão sofrida parece lógica a conclusão pela admissão 
do princípio da bagatela. Neste sentido, é o escólio de Marchi Júnior19 
(apud GRECO, p. 71):

Como o princípio da bagatela afasta a tipicidade do crime de furto, 
deve também afastar a tipicidade do crime de roubo, ainda que 
praticado com violência ou grave ameaça  a pessoa. Portanto, se 
o roubo, delito complexo, cuja objetividade jurídica é a proteção 
do patrimônio e da liberdade individual ou da integridade física 
do ofendido, não pode subsistir sem que ocorra leão significativa 
a ambos os bens jurídicos protegidos. Se a lesão à liberdade 
indivídua for insignificante, a hipótese será de furto; ao contrário, 
se a lesão patrimonial for insignificante, subsistirá o crime contra 
a pessoa (ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal, etc.)
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20 STJ; HC 55.816/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
03.10.2006, DJ 11.12.2006 p. 395.

4.10 Tráfico de entorpecentes

Embora ainda não tenha tido tempo de formarem-se julgados com 
fundamento na nova Lei de drogas (Lei 11.343/06), os fundamentos até 
então levantados pela jurisprudência se mantém, por dizerem respeito a 
questões que permanecem vivas na nova lei. Desta forma, permanecem 
atuais as observações do Ministro Feliz Fischer, no julgamento do HC 
55.816/AM20:

Com efeito, o princípio da insignificância está estritamente 
relacionado com o bem jurídico tutelado e com o tipo de 
injusto. Dessa maneira, não pode ser utilizado para neutralizar, 
praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa às 
condutas de adquirir, vender, guardar, expor à venda ou oferecer 
é porque alcança, inclusive, aqueles que traficam pequena 
quantidade de drogas. Vale dizer, a aplicação do princípio da 
insignificância, em casos como este, seria o mesmo que tornar, 
ex ante, letra morta o disposto no art. 12, ou ainda, seria uma 
revogação juridicamente desamparada. Julgar não é, data venia, 
legislar. Por uma, a proibição insculpida no referido texto legal 
se dirige justamente para condutas como a descrita na denúncia. 
A pessoa que guarda um grama de cocaína, está, logicamente, 
cometendo o crime em questão. O tipo não se dirige tão-somente 
aos que guardam vinte, trinta ou cem “cigarros de maconha (ou 
cocaína)”. A aplicação do princípio da insignificância, in casu, 
seria o mesmo que liberar contra legem, o tráfico de pequena 
quantidade de entorpecente. Impende gizar que até mesmo os 
traficantes, quando da distribuição, raramente trazem consigo 
grande quantidade de tóxicos. Tecnicamente, o princípio da 
insignificância serve para caracterizar hipótese de atipicidade 
conglobante, afetando a tipicidade penal mas não para ser usado 
como fator de atipicidade legal (cfe. sistemática sugerida por 
E.R. Zaffaroni in “Tratado de Derecho Penal”, vol. III, Ediar e 
Zaffaroni & Pierangelli. In: “Manual de Direito Penal Brasileiro”, 
PG, RT). A tipicidade conglobante funciona como corretivo e não, 
aprioristicamente, como neutralizador da tipicidade legal.

O Supremo Tribunal Federal também comunga deste entendimento, 
como pode ser visto pela ementa do HC 87.319/PE, de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio:
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – TRÁFICO DE DROGAS. 
O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena 
quantidade de droga – três gramas – não leva à observação do 
princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da 
atuação delituosa – introdução da droga em penitenciária para 
venda a detentos. PENA – DOSIMETRIA. Surge devidamente 
fundamentada sentença que, entre o mínimo de três anos e o 
máximo de quinze, implica a fixação da pena-base em seis anos de 
reclusão, consideradas as circunstâncias do crime – prática junto a 
detentos de estabelecimento prisional e a personalidade do agente. 
(STJ; HC 87319 / PE; Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO; 
Órgão Julgador:  Primeira Turma; Julgamento:  07/11/2006; DJ 
15-12-2006 PP-00095)

4.11 Crime contra a saúde pública

O STF entendeu que o princípio da insignificância também incide 
sobre os crimes contra a saúde pública, como na ementa que se 
transcreve:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime contra a saúde pública. 
Colocação, no mercado, de duas garrafas de refrigerante impróprio 
para consumo. Art. 7º, inc. IX e § único, cc. art. 11, caput, 
da Lei nº 8.137/90. Fato típico. Princípio da insignificância. 
Impossibilidade de reconhecimento em habeas corpus. Delito que 
atenta de imediato contra as relações de consumo. HC denegado. 
Constitui, em tese, delito contra as relações de consumo, por no 
mercado refrigerantes em condições impróprias para consumo. 
(STF; HC 88077 / RS; Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO; 
Órgão Julgador:  Segunda Turma; Julgamento:  31/10/2006; DJ 
16-02-2007 PP-00086)

4.12 Crimes ambientais

Como se depreende do julgamento do CC 20312/MG, também é 
aplicável o princípio da insignificância aos crimes ambientais:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. 1. A apanha de apenas quatro minhocuçus 
não desloca a competência para a Justiça Federal, pois não 
constitui crime contra a fauna, previsto na Lei nº 5.197/67, em 

HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO



DIÁLOGO JURÍDICO

253

face da aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a 
conduta não tem força para atingir o bem jurídico tutelado. 2.(...). 
(STJ; CC 20312/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 01.07.1999, DJ 23.08.1999 p. 
72).

5 Conclusão

O princípio da insignificância ou da bagatela, desenvolvido na 
doutrina estrangeira inicialmente por Claus Roxin, foi admitido tanto 
na doutrina brasileira quanto na jurisprudência dominante do STF e do 
STJ.

Não deve, contudo, ser aceito para todo e qualquer tipo penal. 
Deve ser aplicado com ponderação, mercê de um estudo de caso. Em 
suma, deve ser aplicado nas hipóteses em que se tratar da subtração de 
patrimônio de pequeno valor, em que ambos os agentes (réu e vítima) 
sejam particulares. Ainda de maneira geral, não deve ser admitido o 
princípio quando houver violência de qualquer tipo, nem mesmo quando 
a vítima for a Administração Pública.

Evidentemente as balizas que se procurou desenhar acima comportam 
exceções inúmeras, sendo mesmo ousado procurar fazê-lo, mesmo porque 
o princípio da insignificância se encontra em plena construção no Brasil, 
tanto em termos doutrinários, quanto na própria aplicação prática, na 
vivência dos Tribunais. É a grande contribuição da jurisprudência, em 
todo o seu poder criador, como autêntica fonte de produção do direito.
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LEI mARIA DA PENHA – ImPLICAÇÕES POLÍTICAS, 
JuRÍDICAS E SOCIAIS

RAFAEL COELHO BASTOS1

Resumo: O presente artigo trata das implicações políticas, jurídicas 
e sociais da Lei Maria da Penha.O ensaio pretende mostrar as 
diferenças históricas entre homens e mulheres e fazer objeção à 
suposta inconstitucionalidade da referida lei. O trabalho explicita as 
transformações com a edição do supracitado dispositivo e traz à baila 
a situação de hipossuficiência do gênero feminino nas relações sociais 
e jurídicas.

Abstract: This article discusses the political, legal and social implications 
of the Law of Maria Penha.O test aims to show the historical differences 
between men and women and to object to the alleged unconstitutionality 
of the Act. The work explains the changes to the editing of that device and 
moot the situation of inequality of women in social relations and legal.

Sumário: 1 Antecedentes históricos – 2 Implicações políticas –
3 Implicações sociais – 4 Implicações jurídicas – 5 Conclusão.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Constitucionalidade da Lei 11.340. 
Igualdade material.

1 Antecedentes históricos

A exclusão das mulheres do conceito de cidadania remonta à Grécia 
antiga. Apesar de terem sido os gregos os pais da democracia, desta eram 
excluídas mulheres, estrangeiros e escravos. 

Uma sociedade antiga em que a mulher tenha gozado de relativa 
liberdade foi a cretense. Havia deusas e sacerdotisas nesta sociedade. 

1 Bacharelando em Direito pela Faculdade Farias Brito, Monitor das disciplinas Direito 
Administrativo I e Ordem Jurídica e Relações Econômicas, Ex-Bolsista Pibic-Funcap pela 
Universidade Estadual do Ceará, Estagiário da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
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Os gregos, talvez, só não absorveram o culto à fertilidade do povo de 
Creta devido à invasão dos dórios, que eram machistas. 

Na sociedade espartana, a mulher experimentou uma relativa 
importância. Isso porque era dela a responsabilidade de gerar guerreiros 
sadios para a guerra. O machismo e a coisificação da mulher, com sua 
equiparação a um escravo, são bem explicitados em A política, de 
Aristóteles:

Entre os bárbaros, a mulher e o escravo se confundem na mesma 
classe. Isso acontece pelo fato de não lhes ter dado a natureza o 
instinto de mando, e de ser a união conjugal a de uma escrava 
com um senhor2.

Nos mandamentos de Moisés, Deus proibe a cobiça de bens do outro 
e das mulheres. A fêmea, mais uma vez, é assemelhada à propriedade 
privada. O pater, no gens grego e romano tinha o poder de vida e morte 
sobre os seus membros.

Com exceção de Maria, mãe do filho de Deus, não há na Bíblia a 
menção de nenhuma personagem feminina importante. A própria Bíblia 
foi supostamente escrita somente por homens. A poligamia era, inclusive, 
prática aceita no Antigo Testamento. A mulher, com isso, era um objeto 
de satisfação da lascívia masculina. A quantidade de esposas denotava 
riqueza e poder.

Como herança, a Igreja Católica, herdeira da tradição romana, tem 
os mais altos cargos eclesiásticos ocupados por homens. O feminino de 
papa, papisa, é um substantivo figurado. Isso porque o Código de Direito 
Canônico jamais permitiria que o sucessor direito de São Pedro fosse 
uma mulher. Biblicamente, é atribuída à mulher o pecado original. Por 
meio dela, o homem teria sido induzido a pecar. Existe, religiosamente, 
a justificação da subjugação das mulheres.

Durante a Idade Média, elas foram perseguidas e queimadas em 
praça pública pela Inquisição. Acusadas de bruxaria e heresia, seriam as 
curandeiras e rezadeiras da época. Exerciam, na realidade, uma medicina 
rudimentar e sem respaldo científico. Caso exercessem atividades que 
não fossem de sua “natureza”, como procriar, eram taxadas de bruxas. 

RAFAEL COELHO BASTOS



DIÁLOGO JURÍDICO

259

3 Revista história viva, nº 2, p. 63.

O caminho entre ser chamada de bruxa e a fogueira da Inquisição era 
muito curto.

Durante a Idade Moderna, foi fundamental a participação das mulheres 
em revoluções, como na Revolução Francesa. Porém, essa participação 
não significou a chegada das mulheres ao poder, tampouco sua inserção 
no conceito de cidadania. O voto, por exemplo, era censitário. Mulheres 
e crianças eram exploradas aviltantemente em condições de trabalho 
insalubres e carga horária de trabalho exaustiva. Seu salário era menor 
do que o do operário. Eis o “progresso” da Revolução Industrial para 
as mulheres.

Nem mesmo nas Revoluções Socialistas houve um nome feminino 
importante. Exceção é feita à Rosa Luxemburgo, líder da Liga 
Espatarquista e assassinada na Alemanha em 1919. 

Não se deve desprezar o potencial revolucionário das mulheres. 
Os movimentos de mulheres são a maior prova disso. O que ocorre é que,  
em épocas passadas ou por negligência de uma historiografia machista 
ou mesmo por falta de um nome feminino expressivo, não houve uma 
inserção da mulher de acordo com sua real importância nos espaços 
revolucionários.

No Brasil, a mulher não terá um modo de vida diferente. Durante o 
período colonial, a mulher branca e fidalga só tinha duas opções: casar 
ou virar freira: 

Inspirados na espiritualidade franciscana e carmelita, a partir de 
meados do século XVII, fundaram-se na colônia os primeiros 
conventos femininos, com pleno apoio da aristocracia da 
terra. Havia duas motivações principais conexas: de um lado a 
defesa da virgindade das filhas, quando não se encontravam um 
parceiro adequado ao casamento, e ao mesmo tempo impedindo 
que contraíssem matrimônio com pessoas de condição inferior. 
Ao encerrar as filhas nos conventos, os pais não só garantiam 
a honra da virgindade, como também preservavam o status 
social familiar. Essas religiosas enclausuradas se dedicavam 
prioritariamente à vida contemplativa, por meio de práticas de 
culto e devoção, atuando também para atrair bênçãos celestes 
para a população local; pertencentes à classe senhorial, as freiras 
possuíam escravas a seu serviço3.
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Fica-se explícito que a entrada das mulheres no convento está 
diretamente relacionada à manutenção da propriedade privada.

A mulher negra já possuía outra função: ama e mucama durante o dia 
e à noite servia para satisfazer os desejos sexuais do senhor de engenho. 
Nasciam, através dessas relações, filhos bastardos. Eram descendentes 
que o ordenamento jurídico da época não reconhecia como legítimos. 
Com isso, não teriam direito à herança. Criava-se um impedimento 
jurídico para que a mulher negra não ultrapassasse a senzala e chegasse 
até a casa grande.

As formas da mulher se dirigir ao marido como “Senhor, meu marido” 
demonstram tão bem o patriarcalismo da época descrito em Casa Grande 
e Senzala, de Gilberto Freire.

Ironicamente, seria uma mulher que poria fim ao Império brasileiro: 
princesa Isabel. Se com uma pena ela aboliu a escravidão, fez com que 
os latifundiários, sustentáculos do governo imperial, não mais apoiassem 
a família real.

Vargas terá um comportamento contraditório na inclusão das mulheres 
no conceito de cidadania. Irá, com a Reforma do Código Eleitoral de 
1932, permitir com que elas exerçam o direito de sufrágio. Na prática, 
esse direito só será exercido em 1946, com o fim do Estado Novo.

Durante a década de 70, foi marcante a atuação de mulheres em 
movimentos de reação à ditadura militar. Foi um período marcado pela 
liberalização sexual, com o surgimento da pílula anticoncepcional.

Durante as décadas de 80 e 90, foram marcantes a origem e ascensão 
de movimentos sociais de luta pelo reconhecimento dos direitos das 
mulheres.

Finalmente, no século XXI, temos a sanção da Lei 11.340, de 07 de 
agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher.

Houve a necessidade de uma retrospectiva histórica para demonstrar, 
por meio de ações reiteradas do passado, que se perpetuam no momento 
presente, a violência, a discriminação e exclusão dos espaços de 
participação política da mulher. Nada melhor do que a história para 
mostrar que a referida lei apenas cumpre o papel de dirimir diferenças 
históricas e culturais entre homens e mulheres.
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2 ImplIcações polítIcas

A Lei 11.340 não surgiu por acaso. Foi fruto da luta de mulheres 
incansáveis, como Maria da Penha Maia. Esta, depois de ficar paraplégica, 
fruto da violência sofrida por parte do marido, irá pressionar organismos 
internacionais para que o crime cometido contra ela não ficasse impune. 
Finalmente em 2001, após 18 anos, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
responsabilizou o Brasil por negligência e  omissão em relação à violência 
doméstica. Esse foi o primeiro caso de violência doméstica analisado 
pela OEA com base na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), na 
qual o Brasil assumiu  compromisso de cumprir com as recomendações. 
Essa convenção, promulgada pelo decreto 1973/96, visou incentivar 
os Estados participantes a sancionar leis que protegessem a mulher de 
violência generalizada dentro ou fora do lar.

Observamos, assim, a atuação inócua do Poder Legislativo. Isso 
porque este não teve a sensibilidade de perceber o clamor popular para a 
edição de normas mais severas que visassem coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher. Somente depois da condenação do Brasil pela 
OEA, e passado mais alguns anos, que foi possível a aprovação e sanção 
de tal lei ordinária.

Houve, após a edição da lei, uma maior visibilidade das questões 
envolvendo violência contra a mulher. É simbólica a criação, pela 
Prefeitura de Fortaleza, da Secretaria Especial de Políticas Públicas para 
as Mulheres. Tem-se, com isso, políticas públicas específicas direcionadas 
àquelas que foram historicamente discriminadas e segregadas. A lei, 
na verdade, serviu para pressionar os poderes públicos para que fosse 
possível sua real efetivação. 

A implicação política maior foi a necessidade urgente de interação 
entre todos os membros políticos (União, Estados-membros, Municípios 
e Distrito Federal), Ministério Público, Defensorias Públicas e Poder 
Judiciário. Como a criação de mais Juizados Especiais de Violência contra 
a Mulher está subordinada aos governos estaduais, faz-se necessário 
maior participação política da sociedade civil na construção de espaços 
de reivindicação para a construção de mais Juizados.
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3 ImplIcações socIaIs

Segundo Hannah Arendt, filósofa judia alemã, o poder emana do 
diálogo. Ter poder é agir em concerto, em harmonia. No momento em que 
cessa o diálogo, surge a violência. A violência, para Arendt, é a ausência 
de poder. Quando o homem agride sua companheira, é evidente que o 
agressor não possui poder.

A lei permitiu com que a violência sofrida pela mulher saísse da esfera 
privada e invadisse a esfera pública. Antes, a violência que a mulher 
sofria dentro de seu lar era insuscetível de qualquer tipo de intervenção. 
Uma frase do vulgo que muito bem exprime isso é: “Em briga de marido 
e mulher ninguém mete a colher”. 

Tal ditado popular trata-se nada mais do que a busca desesperada da 
preservação da família acima de tudo. A mulher sempre foi considerada 
propriedade do marido, a quem foi assegurado o direito de dispor do 
corpo, da saúde e até da vida da sua esposa. A autoridade sempre foi 
respeitada a tal ponto que a justiça parava na porta do lar e a polícia 
sequer podia prender o agressor em flagrante.

Importantes veículos serão necessários para dar visibilidade à 
violência contra a mulher como o movimento feminista, os comitês de 
direitos humanos e a imprensa.

É interessante analisarmos a questão da visibilidade. Temos a falsa 
impressão de que a norma não está surtindo eficácia, pois as ações de 
violência estão aumentando. Na realidade, os casos que antes ocorriam 
apenas na esfera privada sem serem denunciados, estão sendo transferidos 
para a esfera pública.

Uma observação sobre a frequência e os tipos de violência, 
segundos dados obtidos na Delegacia da Mulher, pode revelar 
aspectos importantes. Observa-se, por exemplo, que as denúncias 
ocupam um lugar significativo, reforçando o papel dessas 
instituições no registro de situações antes relegadas ao silêncio. 

Esses dados demonstram que as ameaças ocupam um espaço 
significativo na quantidade de registros de violência, seguidas 
de lesão corporal dolosa. A quantidade de queixas que envolve 
todos os tipos de ocorrência também torna clara a função das 
delegacias como um lugar importante de revelação e escuta. 
O grande número de registros catalogadas como ameaças pode 
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também ser indicativo de uma tomada de consciência dos riscos 
de aumento da agressão; uma tentativa de barrar certos processos 
efetivos de violência radical.4 

Constatamos que as denúncias surgiram a partir da crença de 
efetividade do que a lei preconiza, com a previsão de toda uma rede de 
proteção à vítima.

É significativo o relato de uma moradora de um bairro da periferia 
de Fortaleza: De primeiro, ele me dava umas tapas, mas agora não 
bate mais. Eu digo se ele fizer isso outra vez eu vou denunciar. 
Mesmo assim, tenho medo. Quando me separei dele, andei uma 
vez com um cara e foram contar a ele. Às vezes, durmo com medo 
de que ele faça alguma besteira.5

Segundo Dados do Centro de Referência e Atendimento à Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Sexual Francisca Clotilde, da 
Prefeitura de Fortaleza, 23% das mulheres atendidas declararam renda 
familiar de até um salário mínimo, 32% de um a dois salários e 12% de 
dois a três salários mínimos.

Seria inocência reduzir os casos de violência doméstica apenas 
às mulheres pobres. As vítimas, oriundas de famílias mais abastadas, 
possuem condições de custear serviços privados de advocacia, permitindo 
a movimentação do processo. Com isso, dificilmente entram nas 
estatísticas governamentais.

Porém, muitas mulheres de classe média e alta ainda não denunciam. 
Os motivos são ligados a uma suposta manutenção de prestígio e tradição 
de família, a qual estão inseridas. Convenções sociais, dessa forma, 
não permitiriam que denúncias ultrapassassem a esfera do privado até 
o público.

Devem ser ressaltados ainda os impressionantes índices de 
violência doméstica e familiar no Brasil. Sabe-se que, por ser um tipo 
de violência que ocorre no âmbito das relações intrafamiliares, não 
existem dados absolutos sobre a temática porque muitos casos não 
chegam ao conhecimento da sociedade e do Estado. Isso se deve ao fato 
de que as mulheres suportam longos anos de agressões e humilhações 
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na expectativa de que tudo possa melhorar, ou até mesmo por medo, 
vergonha ou dependência do agressor.

Por fim, o Estado não deve só garantir a efetivação das medidas 
protetivas, mas de políticas públicas que possibilitem a emancipação 
econômica de mulheres hiposuficientes. Isso porque há, especialmente 
no Brasil, uma cultura de homem providencialista. As mulheres, em sua 
maioria, vêem o homem como provedor do lar.

4 ImplIcações jurídIcas 

A norma que instituiu a Lei 11.340/06 não surgiu a ermo. Como muito 
bem nos ensina Miguel Reale, em sua teoria tridimensional do Direito, é 
da valoração do fato que surge a norma. Isso quer dizer que Direito não 
é apenas lei. A reiteração de um fato pernicioso e lesivo à convivência 
harmônica em sociedade fez a sociedade julgar ou valorar essas ações. 
A lei surgiu para resguardar a valoração do fato para tais ações.

No meio jurídico, há uma verdadeira celeuma sobre a 
constitucionalidade ou não da Lei Maria da Penha. Recorreremos à frase 
de Aristóteles, o mais célebre discípulo de Platão: “Tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se 
desigualam” para tratar de isonomia material.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha é um exemplo de ação 
afirmativa implementada no país para a tutela do gênero feminino, que 
justifica-se pela situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em que se 
encontram as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar.

A novel legislação classifica como espécies de violência doméstica 
tanto a violência física, como a psicológica, sexual, patrimonial e moral. 
Todas são consideradas violações aos direitos humanos das mulheres.

O tratamento diferenciado que a lei confere à mulher funda-se no 
reconhecimento de que existe um papel social artificialmente atribuído 
à mulher, caracterizado pela subordinação familiar de ser a responsável 
pelas atividades de casa e criação dos filhos, enquanto o homem é o 
responsável pelo sustento, de ser a responsável pela manutenção da 
unidade familiar, de lealdade ao “chefe do lar” mesmo nas dificuldades, de 
ausência de voz ativa na gestão da família, de aceitação da violência como 
um problema normal de casal e sua denúncia como atitude desleal. 
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Ao procurar dirimir, eliminar ou diminuir diferenças histórico-culturais, 
tratando os desiguais de forma desigual, o Estado não fez nada mais do 
que garantir a efetivação do artigo 5° da Constituição Federal de 1988. 
Sendo assim, edita normas como o Estatuto da Criança e do Adolescente  
e o Estatuto do Idoso.

Os homens nunca foram iguais e jamais o serão no plano terreno. 
A desigualdade é própria da condição humana. Por possuírem 
origem diversa, posição social peculiar, é impossível afirmar-
se que o homem é totalmente idêntico ao seu semelhante em 
direitos, obrigações, faculdades e ônus. Daí se buscar uma 
igualdade proporcional, porque não se pode tratar igualmente 
situações provenientes de fatos desiguais. O raciocínio que 
orienta o princípio da isonomia tem sentido objetivo: aquinhoar 
igualmente os iguais e desigualmente as situações desiguais. 
Dessa maneira, atribui-se ao princípio sentido real e não nominal, 
igualdade integral e não incidental ou particular, porquanto a 
igualdade consiste em assegurar aos homens [e mulheres] que 
estão equiparados os mesmos direitos, benefícios e vantagens, ao 
lado dos deveres correspondentes. O mesmo ocorre em relação 
àqueles que estiverem desequiparados, os quais deverão receber 
o tratamento que lhes é devido à medida de suas desigualdades. 
O constituinte, ao igualar homens e mulheres, acatou uma 
solicitação há muito reclamada. Expressou em termos 
constitucionais as longas lutas travadas contra a discriminação do 
sexo feminino. Ao fazê-lo, garantiu muito mais do que a igualdade 
perante a lei. Assegurou a igualdade em direitos e obrigações.6

Logo, homens e mulheres, que estiverem em situação idêntica, não 
poderão, seja qual for o argumento, sofrer qualquer tipo de cerceamento 
em suas prerrogativas e nos seus deveres, sob pena de infringir a 
manifestação constituinte originária.

No tocante à suposta ofensa ao princípio da igualdade de gênero, já foi 
dito acima que a Lei 11.340 é resultado de uma ação afirmativa em favor 
da mulher vítima de violência doméstica e familiar, cuja necessidade 
era urgente. Só quem não quer não enxerga a legitimidade de tal ação 
afirmativa que, nada obstante formalmente aparentar ofensa ao princípio 
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da igualdade de gênero, em essência busca restabelecer a igualdade 
material entre esses gêneros, nada tendo, deste modo, de inconstitucional. 
Outras tantas ações afirmativas têm sido resultado de políticas públicas 
contemporâneas e, em que pesem algumas delas envoltas em polêmicas, 
não recebem a pecha de inconstitucionalidade. Citem-se as quotas para 
negros e estudantes pobres nas universidades, as quotas para deficientes 
em concursos públicos, as quotas para mulheres nos partidos.

Assim, toda legislação deve ser interpretada de forma que se 
proporcione a máxima efetividade à proteção dos direitos fundamentais 
de todos os cidadãos e, diante do reconhecimento da violência doméstica 
como um problema histórico de desigualdade nas relações de gênero, 
a legislação deve ser interpretada de forma que maximize a prevenção 
à violência doméstica, evitando quaisquer práticas que respaldem a 
persistência e a tolerância da violência contra a mulher.

Só valem as discriminações contidas na própria Constituição, e.g., a 
aposentadoria da mulher com menos tempo de contribuição e idade do que 
o homem (art.40, §1º,III, a e b). Essa exceção em favor da mulher possui 
fundamento, porque às mulheres incumbem serviços do lar, no mais 
das vezes sem qualquer ajuda do marido. A sua sobrecarga de trabalho 
justifica a aposentadoria com menor tempo de serviço e de idade.

O tratamento isonômico entre homens e mulheres proporciona a 
tutela constitucional contra o discrímen sexual, encontrando acolhida na 
Constituição (v.g., arts.7º, XVIII e XIX, 143,§§ 1º e 2º, e 202, I e II).

Ao sustentarem a inconstitucionalidade da lei por não abarcar também 
uma suposta “violência doméstica contra homens”, os que são contra 
a lei esqueceram-se de que para além da igualdade formal do “todos 
são iguais perante a lei”, o artigo 3º da nossa Magna Carta reafirma 
como objetivos fundamentais da República a remoção dos obstáculos 
econômicos e sociais que, limitando de fato a liberdade e a igualdade 
dos cidadãos impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a 
efetiva participação de todos e todas na organização política, econômica 
e social do país.

Nada impede ao legislador infraconstitucional elaborar comandos 
normativos que visem atenuar os desníveis de tratamento em razão do 
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sexo. Os que defendem, erroneamente, a inconstitucionalidade da lei 
Maria da Penha assim argumentam: 

Mas entendemos que não se pode generalizar a situação fática 
simplesmente, abrangendo todo o nosso imenso país, pois, com 
certeza, relatos há no sentido de violência de mulher contra 
homens em geral, sendo todos iguais perante a lei.

Daí adotarmos o entendimento segundo o qual a Lei “Maria 
da Penha” é inconstitucional em virtude de violar o princípio 
constitucional da isonomia, respeitadas as posições diversas.7

Há, sim, violência praticada pelas mulheres contra os homens. No 
entanto, esses casos são ínfimos e ocorrem de forma não reiterada. 
Emblemática foi a decisão do juiz Edilson Rodrigues, de Sete Lagoas 
(MG), ao usar os seguintes termos em sua sentença: 

Ora a desgraça humana começou no Éden por causa da mulher, 
todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade, 
da tolice e da fragilidade emocional do homem (...). O mundo 
é masculino! A ideia que temos de Deus é masculina! Jesus foi 
homem.8

O magistrado pode, no exercício do controle de constitucionalidade 
repressivo e difuso, declarar uma lei inconstitucional. O ordenamento 
jurídico do país permite isso. Contudo, o juiz jamais poderia, ao prolatar 
sua sentença, usar termos que ofendam à dignidade da pessoa humana 
e violem o artigo 5º, caput, da CF/88. Sua decisão, sim, é dotada de 
inconstitucionalidade.

O Conselho Nacional de Justiça não pode julgar a atividade 
jurisdicional dos juízes, mas neste caso entendeu que é necessário um 
exame aprofundado da linguagem usada pelo juiz em suas decisões, já 
que ele fez mais do que argumentar que a lei é inconstitucional. 

O caso foi levado ao CNJ pela Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em forma de 
reclamação disciplinar pedindo apuração da postura do juiz, acusado de 
preconceito e discriminação contra as mulheres.
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Antes de chegar ao CNJ, o caso passou pela corregedoria do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, que arquivou o processo. A corregedoria 
entendeu que o juiz não poderia ser punido por opiniões que manifesta em 
suas decisões. O CNJ, contudo, entendeu que se trata de caso excepcional, 
argumentando que o juiz não tem imunidade absoluta e está sujeito a 
princípios éticos e reprimendas se necessário.

Entre as implicações jurídicas mais importantes, destacam-se: a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 
a alteração do Código de Processo Penal, do Código Penal e da Lei de 
Execução Penal, além das medidas protetivas.

Juizados Especiais: certamente, levará um tempo até que os 
Tribunais de Justiça dos Estados possam organizar e instalar os 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Por 
isso, corretamente, em disposições transitórias, esta Lei prevê a 
possibilidade de os magistrados das Varas Criminais em geral, 
que se depararem com casos de violência contra a mulher, no 
contexto da Lei 11.340/2006, adotarem todas as medidas inéditas 
previstas9.

Especificamente no âmbito processual penal, a Lei Maria da 
Penha criou instrumentos importantes para assegurar uma intervenção 
preventiva do Estado a fim de evitar a ocorrência de delitos mais sérios 
contra a mulher, bem como para dar uma resposta mais efetiva à violência, 
visando assegurar a proteção integral nas relações de gênero. Várias 
foram as inovações.

Durante o atendimento policial, a lei também criou novos direitos 
à mulher, como o direito à proteção policial, quando necessário; 
encaminhamento da ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal; direito de receber transporte policial para abrigo ou local 
seguro, quando houver risco de vida; se necessário, ser acompanhada 
para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar. 

A nova lei estabelece que é indispensável a intervenção do Ministério 
Público em todas as causas cíveis e criminais envolvendo violência 
doméstica e familiar contra a mulher (art. 25), estabelecendo-lhe poderes 
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de requisição aos órgãos públicos para assegurar a proteção efetiva à 
mulher (art. 26).

O Poder Judiciário Cearense, cumprindo preceitos dos artigos 29 e 
32 da Lei 11.340, procedeu a instalação dos dois primeiros Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: um será em Fortaleza 
e outro em Juazeiro do Norte, região conhecida pelos inúmeros crimes 
de violência contra a mulher. Nas Comarcas em que não existirem os 
Juizados de violência doméstica contra a mulher, será de competência 
da Vara Criminal o exame de casos relacionados à referida lei, inclusive 
de atribuições cíveis, como prestação de alimentos.

Nos crimes que envolvam lesão corporal oriunda de violência 
doméstica contra a mulher, a ação penal pública passou a ser 
incondicionada. Os membros do “Parquet” prosseguem a denúncia, 
mesmo contra a vontade das vítimas, como se infere do explicitado 
abaixo:

Considerar o crime de lesão corporal em situação de violência 
doméstica ou familiar contra mulher de ação penal pública 
incondicionada é relevante para superar a pressão sociológica que 
existe sobre a mulher para esta não levar adiante a responsabilização 
do crime. Há uma alteração do foco da resposabilização, pois a 
culpa do agressor ser processado não mais será da vítima que 
assim escolheu, mas do próprio agressor que violou as normas 
sociais. Normalmente há um ciclo de brigas do casal, que vai da 
agressão, separação emocional, reconciliação, lua-de-mel, novas 
agressões e reinício do ciclo. Como a retratação à representação 
geralmente ocorre na fase da lua-de-mel, condicionar a resposta 
do Estado à representação significa afirmar que o Estado fará 
tábula rasa da situação de violência que certamente se reiterará 
ali adiante se nada for realizado. Assim, a alteração para ação 
incondicionada permite que o Estado tenha mais instrumentos 
de ação frente uma situação de violência doméstica (de forma 
especial o encaminhamento do agressor a acompanhamento 
psicossocial), para alterar a realidade, mesmo quando a vítima 
não deseje o prosseguimento do processo.10 
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Outro não poderia ser o entendimento, uma vez que os crimes 
que devem depender de representação são aqueles em que o interesse 
privado à intimidade das vítimas sobrepujam o interesse público em 
punir o crime. Em caso de violência doméstica, a solução é exatamente 
oposta. É interesse público que tal violência cesse, não podendo o Estado 
tolerá-la em nenhuma hipótese. Há muito a violência doméstica deixou 
de ser considerada um problema conjugal, familiar, em que não se mete 
a colher. A opção brasileira, por determinação constitucional, é pelo seu 
combate.

As alterações no Código de Processo Penal foram contraditórias. Isso 
porque a Lei não cumpriu o papel de tornar mais severa a punição contra 
o agressor. Antes da edição da lei, a pena mínima era de seis meses e 
com a previsão da nova lei passou a ser de três meses, apesar de a pena 
máxima ter aumentado de um para três anos.

Como o magistrado para aplicar a pena tem com base a pena mínima, 
a lei não cumpriu parcialmente o seu objetivo maior de tornar mais 
rígida a penas contra crimes de violência doméstica e familiar contra 
a mulher.

Caberá ao juiz, diante do caso concreto, podar eventuais excessos 
interpretativos, de modo a não permitir, por exemplo, que se queira 
aplicar a Lei ao marido que simplesmente não cumpra regularmente 
com suas obrigações sexuais para com sua esposa, rejeitando, se for o 
caso, por atipicidade material, eventual queixa que, neste sentido, por 
absurdo, imagine tal comportamento como capaz de configurar crime 
de injúria.

A definição conceitual do que seja violência doméstica e familiar 
contra a mulher e a prudência que se espera dos operadores do Direito, 
em especial Juízes e Promotores, no mister de restringir sua incidência 
diante de normas tão abertas, é vital em se levando em conta que qualquer 
crime previsto no Código Penal ou em Leis Especiais, que tutelem as 
integridades física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher, 
podem, em tese, estar sujeitos às prescrições da Lei “Maria da Penha”. 

Neste sentido, são alvos de preocupação específica os crimes que, pela 
pena, conformar-se-iam na definição de infração penal de menor potencial 
ofensivo, por conta, principalmente, no caso de atraírem a aplicação desta 
Lei, do afastamento da incidência dos institutos despenalizadores da Lei 
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difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;”

nº 9.099/95, das limitações à aplicação de determinadas penas restritivas 
de direitos e da previsão excepcional de prisão preventiva.

Outro ponto que merece reflexão é vedação completa aos acordos 
processuais, como a transação penal ou a suspensão condicional do 
processo. Certamente a realização de acordos processuais é instrumento 
de agilização da justiça penal, de forma a assegurar uma resposta 
mais rápida e eficiente ao delito. Vários países priorizam as soluções 
consensuais como instrumento de resposta penal. 

Esta abolição anda na contra-mão da política criminal moderna. 
Provavelmente, a alteração foi realizada pelo receio na banalização 
da resposta penal mediante a “farra das cestas-básicas” que ocorria 
anteriormente.

O Tribunal de Justiça, ao realizar o presente concurso, efetiva o que é 
explicitado pelo art. 8º, inciso V, da lei11. Contribuindo dessa forma para 
a prevenção e educação da população e para a eficácia da supracitada 
lei.

Destacam-se como Medidas Protetivas de Urgência, que poderão 
ser concedidas somente pelo juiz: o afastamento do agressor do lar, 
a possibilidade de encaminhamento da ofendida e dependentes ao a 
programa oficial de atendimento e a prestação de alimentos provisionais 
ou provisórios.

A Lei Maria da Penha ainda prevê que as relações nela tratadas 
independem de orientação sexual, reconhecendo assim as uniões 
homoafetivas. Sendo possível o enquadramento como agressora da mulher 
que agredir sua companheira na constância da relação conjugal. 

5 conclusão

Concluímos por enfatizar que a Lei Maria da Penha parte do 
reconhecimento de que há todo um conjunto de poder simbólico, 
interiorizado por homens e mulheres desde a infância, que coloca a 
mulher em uma postura de dependência e acaba por fragilizá-la na 
relação de gênero.
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Agora, sabedora a mulher da possibilidade de ser imposta a seu 
cônjuge ou companheiro pena que o dissuada da prática de crimes 
de violência domestica, será capaz de denunciá-lo. Não o denunciará 
mais apenas quando já estiver cansada de apanhar, mas quando, pela 
vez primeira, for violada sua integridade física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral. Afinal, todas estas formas de violência são violência 
doméstica (art. 7º).

Só assim se poderá reduzir o número de mulheres violadas e 
violentadas, que se calam porque alimentam o sonho de viver em um 
lar doce lar! 

O compromisso do Estado Brasileiro de atuar de forma efetiva 
na proteçãodos direitos fundamentais das mulheres vem previsto 
no art. 226, § 8o, da CF/88, que estabelece: “O Estado assegurará 
a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações”. Esta disposição constitucional não é princípio abstrato, 
meramente programático, mas norma efetiva, que possui eficácia 
vinculante para o ordenamento jurídico infra-constitucional, 
de forma que é o ponto de partida hermenêutico para toda a 
legislação.12 

A Lei Maria da Penha parece haver sido recebida da mesma forma 
como são tratadas as vítimas a quem visa proteger, com grande desdém 
e desconfiança. Todos se acham no direito de criticá-la, chamá-la de 
indevida e inconveniente e até mesmo diabólica. Sentem-se legitimados 
a desprezá-la, a agredi-la e a dizer que ela não nada vale.

Como tudo o que é inovador e tenta introduzir mudanças, também 
a nova lei está sendo alvo das mais ácidas críticas. Há uma tendência 
geral de desqualificá-la. São suscitadas dúvidas, apontados erros diversos, 
identificadas imprecisões e proclamadas até inconstitucionalidades. 
Tudo serve de motivo para tentar impedir sua efetividade. Mas todos 
esses ataques nada mais revelam do que injustificável resistência à sua 
entrada em vigor. 
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Ainda assim, por mais que se tente minimizar sua eficácia e questionar 
sua valia, a Lei Maria da Penha veio para ficar. É um passo significativo 
para assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual 
e moral. Aliás, as vitórias femininas sempre foram marcadas por muitas 
lutas. Desde o direito ao voto até o direito à liberdade sexual, árduo tem 
sido o caminho para a conquista da igualdade.

Finalizamos, assim, com a brilhante lição de Jhering, em sua Luta 
pelo Direito: “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para 
consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças de 
injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo – ele não 
poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos 
governos, das classes sociais, dos indivíduos.”13
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GuARDA COmPARTILHADA: umA SOLuÇÃO IDEAL

EVANDRO CASTRO E SILVA1

DJANE ALCÂNTARA BARBOSA LEITE2

Resumo: Tendo em vista a institucionalização no ordenamento jurídico 
pátrio da “guarda compartilhada”, através da Lei nº 11.698, de 13 de 
junho de 2008, faz-se de grande importância a abordagem do novel tema, 
a fim de analisá-lo, dirimindo dúvidas e aspectos polêmicos.

Abstract: Since the institutionalization of the “guarda compartilhada” 
with the Law 11.698 of June 13th, 2008, made a great importance for 
the matter in question, diminishing most questions about the subject.

Sumário: 1Introdução – 2 A guarda no direito brasileiro: modalidades –
3 Origem e conceito da guarda compartilhada – 4 Análise das alterações 
e inovações da Lei nº 11.698/2008 – 5 Alimentos e visitas – 6 Vantagens 
e desvantagens – 7 Conclusão.

Palavras-chave: Guarda. Guarda compartilhada.

1 Introdução

A abordagem da temática “guarda” está inserida, inevitavelmente, 
na seara da proteção dos filhos. Com efeito, a proteção conferida ao 
menor – criança ou adolescente – como ser especial em desenvolvimento, 
encontra seu primeiro respaldo na Constituição Federal, na forma de 
princípio constitucional. Nesse sentido, não há que restar dúvida que o 
dito princípio vincula-se a um direito fundamental, e, como tal, tem força 
normativa, é dizer, um verdadeiro caráter condicionante da realidade.

1 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB, Pesquisador do Programa de 
Pesquisa Jurídica Institucional – PPJ, Estagiário do Núcleo de Prática Jurídica da FFB; 

2 Advogada, Professora do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB, Orientadora 
do Programa de Pesquisa Jurídica Institucional – PPJ, Mestre pela Universidade Federal do 
Ceará.
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Nos tempos atuais, conceituar a figura paterna como um mero 
provedor, com função de apenas proteger, amparar e prover condições 
materiais para os filhos, é inadmissível: a ingerência do homem nos 
cuidados com a prole mostra-se necessária e benéfica, abrindo uma nova 
reflexão nas decisões judiciais sobre guarda, assegurando o preceito 
constitucional que releva que homens e mulheres têm os mesmos direitos 
e deveres. 

O instituto da guarda compartilhada, agora com previsão legal 
(a partir da edição da Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008), tenta resgatar 
a união familiar com os filhos, que têm o direito de conviver com ambos 
os pais. Assim, o fato de os genitores viverem separados não deve ter o 
condão de retirar da criança a possibilidade do convívio paralelo, como 
querem acreditar alguns operadores do direito mais conservadores. 

Deste modo, pode-se concluir que o direito de família, integrante do 
direito civil, é por demais instigante, dada a sua constante e necessária 
adaptação à evolução da sociedade, tanto nas relações “homem-mulher”, 
como entre “pai-mãe-filhos”, recebendo, atualmente, reflexos diretos do 
direito constitucional. 

O tema ora abordado insere-se no campo da evolução dos costumes; 
entretanto, enquanto alguns se adaptam e aceitam mais rapidamente 
as mudanças, custa a outros aceitá-las, principalmente aqueles que 
foram criados em famílias tradicionais, com papéis demarcados no 
domínio masculino. Pela repercussão ocasionada nos lares, a doutrina e 
a jurisprudência devem se fazer presente nesta nova fase que surge no 
direito de família – a da guarda compartilhada – colocando-se a par de 
suas interferências na relação “pai-mãe-filhos”. 

Sem ter a pretensão de esgotar o assunto, mas tão-somente contribuir 
com a sua discussão, é que se propõe o presente ensaio.

2 A guarda no direito brasileiro: modalidades

Conforme preleciona Dias (2007, p. 393), deve-se observar que, 
“a guarda dos filhos é, implicitamente, conjunta [...]”. Assim, haverá 
“cisão da guarda”, ou seja, a guarda individualizar-se-á, quando ocorrer 
separação de fato, ou mesmo dissolução da sociedade conjugal pela 
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3 As colocações que serão expendidas aplicam-se, também, às hipóteses de ruptura de união 
estável.

4 Importa relevar que, por acreditar proporcionar ao leitor uma melhor forma de percepção do 
assunto, adotar-se-á, ao longo do texto, a transcrição dos artigos de lei referidos.

separação judicial ou pelo divórcio, ou houver divergência entre pais 
solteiros, ou mesmo casados que não residam sob o mesmo teto3.

Art. 1.632 – A separação judicial, o divórcio e a dissolução da 
união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão 
quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua 
companhia os segundos4.

Em se tratando de separação judicial ou divórcio por mútuo 
consentimento, a guarda deverá ser estabelecida de acordo com o que 
os ex-consortes decidirem, de acordo com o disposto no artigo 1.583 do 
Código Civil, verbis:

Art. 1.583 – No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo 
conjugal pela separação judicial por mútuo consentimento ou 
pelo divórcio direto consensual, observar-se-á o que os cônjuges 
acordarem sobre a guarda dos filhos.

É oportuno, entretanto, consignar, no sentido apontado por Dias 
(2007, p. 394), que também nas demandas litigiosas deverá a questão 
da guarda e da visitação restar definida, sendo certo que, embora o 
critério norteador seja a vontade dos genitores, o acordado dependerá 
de apreciação judicial, podendo inclusive o magistrado decidir de forma 
diversa, ao perceber que dessa forma haverá a garantia da preservação 
do melhor interesse do menor, ou mesmo decidir no caso de ausência 
de acordo quanto à guarda, no sentido preceituado pelos artigos 1.586 e 
1.584 do Código Civil, a seguir transcritos:

Art. 1.584 – Decretada a separação judicial ou o divórcio, sem 
que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos filhos, será ela 
atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la.

Art. 1.586 – Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer 
caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida 
nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais.

Ainda de acordo as lições de Dias (2007, p. 394-395), a guarda poderá 
ser uniparental, no caso de o filho ser reconhecido apenas por um dos 
pais, vindo a constituir a “família monoparental”; unilateral, quando 
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atribuída exclusivamente a um dos genitores, restando ao outro o direito 
de visitação e vigilância, ou mesmo compartilhada, quando embora 
cessado o convívio dos pais, haverá a continuidade do relacionamento 
entre os mesmos e os filhos, com um notório estreitamento dos vínculos, 
de sorte que haverá a co-responsabilidade parental, é dizer, a efetiva 
participação de ambos na formação do filho. Sobre esta modalidade, 
deter-se-á a atenção no presente trabalho.

3 Origem e conceito da guarda compartilhada

Coloca Silva (2008, p. 65) que a revolução industrial alterou a relação 
familiar no lar: antes, pai, mãe e filhos conviviam no campo, todos 
participando e colaborando, inclusive para a alimentação da família. 
Nesse período, era atribuído ao pai o poder pátrio, exercendo, quase que 
de forma absoluta, sobre os filhos e a mulher. Dessa maneira, antes da 
revolução industrial, o que se via era uma família romana menos severa, 
graças à influência do cristianismo.

Entretanto, o pai, ao sair para trabalhar nas fábricas e indústrias, 
acabou por desinteressar-se da atenção diária para com os filhos, deixando 
este encargo, junto com as atividades domésticas, para a mulher. 

Tal circunstância é o embrião da ideia, presente até hoje, de que a 
mãe é a figura parental mais importante para a criança, assumindo o pai 
unicamente a figura do provedor da família. Em tal momento, portanto, 
surgiu a preferência da guarda materna sobre os filhos, sendo o pai 
desvalorizado nessa escolha.

Ainda de acordo com Silva (2008), nos anos setenta, ocorreram novas 
alterações nas relações familiares, motivadas pelo ingresso da mulher 
no mercado de trabalho, quando ela também passou a exercer o papel de 
prover a família, e, assim, os cuidados com o lar e com a prole passaram 
a ser uma nova carga, surgindo a necessidade de o marido assumir mais 
responsabilidades para com os filhos.

Em resumo, o tempo no qual a mulher dedicava-se apenas aos filhos 
e a casa, e o homem ao trabalho, privado da convivência familiar, foi 
superado. A realidade demonstra mudanças, e, em relação à criação dos 
filhos, hoje prevalece a ideia de que os mesmos devem ter contato tanto 
com a mãe, como com o pai, havendo, deste modo, maior possibilidade 
de uma convivência salutar e um melhor desenvolvimento psicofísico. 
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A igualdade formal existente entre homens e mulheres, de forma 
genérica, e o próprio direito parental igualitário têm sede constitucional, 
respectivamente, no inciso I, do artigo 5º, bem assim no parágrafo 5º, do 
artigo 226, da Constituição Federal.

Art. 5º – [...]

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição [...].

Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado. [...]

§ 5º – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

As exigências socioeconômicas da vida moderna impuseram outras 
alterações nos padrões culturais e familiares relacionados à convivência 
com crianças e adolescentes, sendo prática comum os avós serem 
incumbidos pelos pais de zelar pela segurança, saúde e bem-estar dos 
netos, no período de tempo em que realizam atividades laborais.

Deste modo, se antes havia a nítida prevalência da concessão da 
guarda de forma unilateral à mãe, já que a mulher geralmente não 
trabalhava e, por esse motivo, tinha melhores condições para cuidar dos 
filhos, observa-se na contemporaneidade a sua maior inserção no mercado 
de trabalho, paralelamente à existência de equipamentos que acabam por 
propiciar aos homens o labor no próprio lar, ou que ao menos tenham 
condições de ficar mais tempo em casa. 

Ainda conforme os ensinamentos de Silva (2008, p. 61), a noção 
de guarda conjunta ou compartilhada surgiu na common law, no direito 
inglês na década de sessenta, quando houve a primeira decisão sobre o 
assunto (joint custody).

Entende-se por guarda compartilhada o direito-dever de dividir 
a responsabilidade legal sobre os filhos, ao mesmo tempo em que se 
compartilha as obrigações pelas decisões quanto ao seu bem estar, 
educação e criação.
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De acordo com Grisard Filho (2000), a guarda compartilhada busca 
atenuar o impacto negativo que o rompimento da vivência conjunta 
dos pais causa na relação dos mesmos com os filhos, buscando manter 
a afeição parental, o poder familiar de forma permanente, ininterrupto 
e conjunto. Esse novo modelo opõe-se, portanto, ao da guarda única, 
proporcionando vantagens ao bem estar do menor, mantendo o vínculo 
afetivo e o contato regular com os pais. O mesmo autor coloca (2000, 
p. 111):

A guarda compartilhada, ou conjunta, é um dos meios de exercício 
da autoridade parental, que os pais desejam continuar exercendo 
em comum quando fragmentada a família. De outro modo, é 
um chamamento dos pais que vivem separados para exercerem 
conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância 
da união conjugal.

É de se concluir, portanto, que a guarda compartilhada permite que os 
filhos vivam e convivam em estreita relação com o pai e a mãe, havendo 
na criação dos mesmos uma co-participação de ambos, em igualdade de 
direito e deveres. Os benefícios às relações familiares, oriundos da prática 
da guarda compartilhada, são grandiosos, já que se tem a possibilidade 
de fortalecê-las.

4 Análise das alterações e inovações da Lei nº 11.698/2008

Antes das inovações introduzidas pela Lei nº 11.698/2008, que 
alterou, de forma substancial, a redação dos artigos 1.583 e 1.584 do 
Código Civil, a guarda compartilhada já vinha sendo praticada por 
juízes e tribunais pátrios, ante a impossibilidade, em determinados 
contextos, de se executar outro regime de guarda que pudesse atender 
a realidade posta, e o fundamento básico para a sua admissibilidade 
era de índole constitucional: os princípios da igualdade entre homem e 
mulher e o do melhor interesse da criança e do adolescente nos assuntos 
a ele pertinentes. Desse modo, percebe-se que a nova lei veio reforçar 
a relevância do instituto para as famílias brasileiras contemporâneas 
(GAMA, 2008, p, 248). 

Em relação ao artigo 1.583, do Código Civil, a principal novidade é 
a retirada da exclusividade, do monopólio da guarda unilateral, modelo 
mais presente nas decisões envolvendo a guarda dos filhos. Não há 
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mais motivo para se considerar a guarda unilateral como regra, e a 
compartilhada como exceção: ambas têm a mesma importância, devendo 
ser avaliado o caso concreto para a escolha do modelo que melhor se 
adequa. 

O legislador, dada a clareza da previsão contida no artigo 1.583, caput, 
e parágrafo 1º, do Código Civil, não deixou dúvida, não deu margens a 
que se confundisse a guarda compartilhada com a guarda alternada, ou 
com a guarda dividida, valendo consignar que tais espécies de guarda não 
possuem regulamentação legislativa (GRISARD FILHO, 2008). Com 
efeito, eis a citada redação do dispositivo legal em comento:

Art. 1.583 – A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1o – Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só 
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 
guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício 
de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo 
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

A nova redação do artigo 1.584 apresenta normas de direito processual 
e de direito material. O caput confirma o sistema dual da guarda, ao 
prever novamente as espécies de guarda unilateral e compartilhada. 
Na sequência, o dispositivo indica as formas de estabelecimento da 
guarda: (1) acordo homologado por meio do judiciário, desde que 
seja requerido de forma conjunta pelos genitores, seja em demanda 
autônoma ou em ação de separação, divórcio ou dissolução de união 
estável; (2) determinação judicial, nesse caso, uma imposição da guarda, 
observando as necessidades específicas do menor. Dias (2008, p. 1), 
acerca da normativa citada, escreve: “além de definir o que é guarda 
unilateral e guarda compartilhada (CC 1.583, § 1º), dá preferência pelo 
compartilhamento (CC 1.584, § 2º), por garantir maior participação de 
ambos os pais no crescimento e desenvolvimento da prole”.

A nova redação do parágrafo 1º, do artigo 1.584, do Código Civil, 
introduz uma regra imperativa quanto ao dever do juiz de informar aos 
interessados, na audiência de conciliação, os aspectos relevantes sobre a 
guarda compartilhada, no afã de estimular a utilização do instituto, como 
solução menos traumática para todos, notadamente para os filhos. 
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5 Frente aos conflitos familiares, ganha destaque a denominada “mediação familiar”; Barbosa 
(2000, p. 26) a conceitua como: “a intervenção de uma equipe multiprofissional, nos conflitos 
de família, que dispõe de técnicas de especialização interdisciplinar, para entender o sofrimento, 
conter a angústia, acompanhar a decisão e ajudar na organização da separação, por meio de uma 
integração do saber”. Sobre o assunto, consultar, ainda, Dias, 2007, p. 23.

Após a tentativa de conciliação entre os pais, o parágrafo seguinte 
prevê que, não havendo consenso, deverá ainda ser aplicada a guarda 
compartilhada sempre que possível, ou seja, desde que haja um mínimo de 
harmonia. A lei deixa transparecer que o juiz deve buscar o entendimento 
entre o casal para poder definir o regime de guarda do filho comum, como 
sendo esta a melhor solução para o menor, ao menos em tese. 

Para otimizar a labuta do magistrado, na tentativa de reaproximação 
do casal em benefício do menor, a lei confere, no parágrafo 3º, do artigo 
1.584, poderes ao juiz para determiná-la de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, mediante a determinação de realização de estudo 
e trabalho técnico por profissional habilitado, ou mesmo através da 
mediação familiar, especialmente a de caráter interdisciplinar5. 

O parágrafo 4º apresenta conteúdo pertinente ao “convencimento 
forçado” dos pais quanto à necessidade de estrita observância do que 
foi consensualmente estabelecido, ou do que foi imposto em sentença 
judicial, sob pena de diminuição de suas atribuições enquanto detentor 
da guarda, inclusive com a redução do número de horas de convivência 
com o filho, ou até mesmo a alteração do regime de guarda. 

Finalmente, o parágrafo 5º autoriza o juiz a deferir a guarda do menor 
a outra pessoa, que não o pai ou mãe, quando se constatar ser prejudicial 
ou inconveniente a atribuição a um dos seus genitores, medida esta já 
prevista na redação anterior do artigo.

Art. 1.584 – A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer 
deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução 
de união estável ou em medida cautelar; 

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do 
filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio 
deste com o pai e com a mãe. 
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§ 1o  – Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à 
mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, 
a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 
sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 

§ 2o  – Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto 
à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda 
compartilhada. 

§ 3o  – Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos 
de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 
orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 

§ 4o  – A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado 
de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá implicar 
a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive 
quanto ao número de horas de convivência com o filho. 

§ 5o  – Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a 
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade. 

5 Alimentos e visitas

A melhor doutrina afirma que o dever alimentar dos pais para com 
os filhos continua previsto, mesmo após a institucionalização da guarda 
compartilhada, por se tratar de um direito do menor, e, ao contrário do 
que se possa imaginar, a guarda compartilhada não será sinônimo de 
inexistência de pagamento de pensão (neste sentido, conferir DIAS, 
2007). 

A obrigação alimentícia é tudo que se destina ao sustento do menor, 
incluindo a habitação, o vestiário, o tratamento de enfermidade e as 
despesas necessárias à criação e à educação.    

De acordo com o ordenamento jurídico do país, os pais são os 
responsáveis pelo sustento do menor, na proporção dos seus rendimentos, 
conforme preceitua o artigo 1.704 do Código Civil, e continuará da 
mesma forma com a guarda compartilhada.
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6 A pergunta que não quer calar: se o interesse efetivo é o pagamento da escola, do curso de 
ballet, do inglês, das roupas, indaga-se: qual a diferença de quem paga ou em que conta o valor 
é depositado? Faz alguma diferença se o valor é depositado na conta da mãe ou pago diretamente 
pelo pai? Por certo que não!

7 Há autores que chegam a expressar que, em sendo definida a guarda compartilhada, não haverá 
necessidade de regulamentação da visitação (nesse sentido, conferir FARIAS e ROSENVALD, 
2008, p. 312).

É bem verdade, contudo, que a forma de pagamento da pensão 
poderá mudar, e, não sendo mais necessário o detentor da guarda física 
administrar o valor pago pelo outro genitor, o juiz poderá até determinar 
que seja paga in natura. 

Com essa modalidade de guarda, por certo que haverá um maior 
sentimento de responsabilização do pai quanto ao pagamento da pensão 
alimentícia, já que, ao conviver com o filho, sentir-se-á inserido em seu 
mundo, não vindo a lhe ocasionar privações com a ausência de pagamento 
da pensão, podendo, quiçá, chegar a pagar despesas extras ou além do 
valor determinado na sentença6. 

É de se concluir, portanto, que no regime da guarda compartilhada, 
o direito do menor aos alimentos está diretamente ligado ao direito 
do genitor de convivência com o filho, ou seja, o genitor que pode 
usufruir tal companhia, com rotina, dificilmente faltará com a prestação 
alimentar, pois os laços de proximidade estimularão o adimplemento de 
tal responsabilidade financeira.

Destarte, quanto ao direito de visita, impende ressaltar que antes de 
ser um direito dos pais em relação aos filhos, é um dever dos mesmos. 
É direito do menor ter a companhia de seus dois genitores, é a garantia 
do vínculo afetivo parental, notadamente quando a Constituição Federal 
assegura, no seu artigo 227, com prioridade absoluta, a convivência 
familiar (DIAS, 2007, p. 394). Farias e Rosenvald (2008, p. 311), quanto 
ao assunto, destacam: “vale o registro de que a lei processual exige a 
regulamentação das visitas dos filhos menores, deixando antever que se 
trata de dever dos pais e, por conseguinte, de um direito dos filhos”. 

Todavia, em relação à visitação na guarda compartilhada, não há 
necessidade de uma fixação tão detalhada pelo juiz, com muito rigor, 
tudo ficando previamente estabelecido, como acontece na guarda única: 
havendo um diálogo aceitável entre os genitores, e o discernimento de 
que o foco é o menor, esse direito pode até se dar livremente, já que a 
guarda compartilhada representa uma responsabilidade conjunta para 
com os filhos7.
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6 Vantagens e desvantagens

Akel (2008, p.107) aponta que diversos são os fatores relevantes que 
favorecem a utilização da guarda compartilhada, como sendo o melhor 
e o ideal para todos os membros constituintes da família. E expõe: “um 
dos grandes pontos positivos da guarda compartilhada se deve ao fato de 
estabelecer uma relação continuada entre pais e filhos, que, na maioria 
das vezes, se encerra de forma considerável com o desfazimento do 
convívio marital”.

Sem resquício de dúvida, tal modalidade de guarda favorece o 
envolvimento do genitor não detentor da guarda física no cuidado dos 
filhos, ao mesmo tempo em que não há a necessidade de se impor aos 
filhos a escolha de apenas um genitor como guardião, como acontece 
na guarda unilateral, o que é causa, normalmente, de muita angústia e 
desgaste emocional em face do medo de magoar o genitor preterido.

Por fim, ainda de acordo com a autora supra referida, a principal 
desvantagem da guarda compartilhada diz respeito à possibilidade 
de surgimento de males psicológicos, no que pertine a uma possível 
necessidade de o menor ter um lar certo para tomar como referencial, e, 
assim, ter estabilidade emocional. 

7 Conclusão

 Em que pesem os conflitos da relação marital, espera-se que a 
guarda compartilhada, que pode ser requerida por consenso entre os 
pais, bem como decretada pelo juiz, tendo sempre o menor como ponto 
de referência, promova a conscientização de que a criança necessita ter 
solidificado o vínculo afetivo com ambos os pais, o que possibilitará um 
envolvimento ativo e contínuo dos mesmos, bem assim uma formação 
equilibrada dos menores no âmbito psicosocial. 

No caminho da despatrimonialização das relações familiares, com a 
paulatina valorização do afeto, rumo a garantia da dignidade da pessoa 
humana, a Lei nº 11.698/2008 trouxe um grande avanço para a guarda 
jurídica de menores no Brasil. Entretanto, a lei nada resolve sem o 
devido comprometimento dos operadores do direito, assim como da 
sociedade. 

GUARDA COMPARTILHADA: UMA SOLUÇÃO IDEAL



DIÁLOGO JURÍDICO

290

Cumpre, portanto, a todos os envolvidos, e à própria doutrina 
e jurisprudência, empreenderem trabalho incessante de proceder à 
mais razoável e adequada interpretação e aplicação da citada norma 
jurídica, sempre tendo como referência o melhor interesse de crianças e 
adolescentes acaso envolvidos. 
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A VIOLÊNCIA SEXuAL PRATICADA CONTRA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES – RECORTES NACIONAIS, 

ESTADuAIS E muNICIPAIS

LíVIA MARIA XEREz DE AzEVEDO1

Resumo: O presente trabalho é resultante das atividades realizadas 
durante o ano de 2008 no Programa de Pesquisa Institucional com o 
tema “O enfrentamento da violência sexual praticada contra crianças 
e adolescentes no Estado do Ceará”. A temática abordada pela equipe 
pôde ser observada sob os aspectos teóricos e práticos, com a análise de 
diversas obras científicas, relatórios estruturados em dados apresentados 
em outras pesquisas e em visita realizada ao Espaço Aquarela (Gestão 
Municipal), localizado na cidade de Fortaleza.

Abstract: This work is the result of activities performed during 2008 at 
Institutional Research Program with the theme “Facing sexual violence 
against children and teenagers in Ceará”. The thematic approached by the 
staff could be observed under theoretical and practical aspects, with the 
analysis of several scientific works, structured reports and data presented 
in another researches and with a visitation to Espaço Aquarela (municipal 
management) in Fortaleza.

Sumário: 1 Introdução – 2 Diferenciando conceitos – 3 Objetivos e 
métodos da pesquisa – 4 O papel dos Conselhos Tutelares e dos Serviços 
Sentinela na prevenção e no combate à violência sexual no Ceará – 
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1 Introdução 

Apesar de ter sido negada por muito tempo e, posteriormente, não 
ter recebido a devida atenção do Estado e da sociedade civil, a temática 
da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes passa a 
ter espaço nas discussões no cenário nacional principalmente após a 
promulgação da Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA), inspirada na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
de 1989, e na Constituição Federal de 1988.

Nos dias atuais do Ceará, a questão é, muitas vezes, mantida no âmbito 
da clandestinidade e do silêncio devidos aos valores ainda predominantes 
no nosso Estado como o machismo e patriarcalismo. Somos dotados de 
uma cultura adultocêntrica, ou seja, onde uma pessoa adulta, detentora 
de poder, gera uma relação de subordinação e dependência, atingindo 
seres em desenvolvimento psicossocial que gozam dos direitos inerentes 
à pessoa humana em conformidade com as Convenções Internacionais, a 
Constituição Federal do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(FÓRUM CEARENSE DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2007). Essa 
relação acontece de forma autoritária e violenta, onde podemos identificar 
o processo de “coisificação” da criança e do adolescente onde esses 
aparecem como verdadeiros objetos da tutela, autoridade e  impulso dos 
adultos, deturpando seus papéis sociais e, até mesmo, transformando 
os vínculos familiares de proteção em conexões comerciais, violentas, 
erotizadas e criminosas.

2 Diferenciando conceitos

Um dos passos iniciais no estudo da violência sexual praticada 
contra crianças e adolescentes é a delimitação de certos conceitos que 
se mostram essenciais para a compreensão desse tema.

É importante ressaltarmos que os termos “violência”, “abuso” 
e “exploração” não possuem o mesmo significado, apesar de serem 
utilizados como tais erroneamente em nosso cotidiano até mesmo por 
profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. 
A “violência sexual” pode ser delimitada como sendo o gênero das 
espécies “abuso” e “exploração”.
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A “violência sexual” deve ser compreendida como a utilização da 
criança ou do adolescente como objeto da gratificação sexual por parte 
de um adulto, ou mesmo de um adolescente mais velho. (FÓRUM 
CEARENSE DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2007)

O “abuso sexual” pode ser definido como qualquer situação em que 
uma criança ou um adolescente é submetido e atos e/ou jogos eróticos 
sexuais, onde o agente violador busca estimulação e/ou satisfação sexual, 
que pode ser imposta pela força física, ameaça ou sedução (FÓRUM 
CEARENSE DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2007). O autor do abuso 
muitas vezes encontra-se próximo desses garotos e garotas e é alguém 
que possui a confiança, o amor, ou o carinho desses, podendo ser um 
parente, o padre ou pastor da comunidade, um amigo da família ou um 
professor, por exemplo. Por isso, o número real de denúncia desses casos 
de violação de direitos não condiz com os índices notificados, que, apesar 
de inferiores já se mostram alarmantes. Essa prática atinge crianças e 
adolescentes de todas as classes sociais. 

Já a “exploração sexual” caracteriza-se pela utilização de  
crianças e adolescentes como objetos sexuais em uma transação 
comercial não necessariamente monetária (FÓRUM CEARENSE DE 
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES, 2007). Podemos ressaltar que, no passado, esse 
fenômeno fora definido de forma incorreta como “prostituição infantil”. 
Essa exploração é dotada de subespécies, dentre as quais podemos citar: 
a produção e comercialização de matérias pornográficos de crianças ou 
adolescentes realizando ou simulando jogos sexuais, o trabalho sexual na 
mesma modalidade da prostituição adulta (a troca de serviços sexuais por 
outra retribuição de qualquer tipo), o tráfico (recolhimento, transferência 
e alojamento de crianças e adolescentes sob qualquer tipo de coação) e 
o turismo para fins sexuais. Esse último ocorre quando sua aparelhagem 
– doleiros, motoristas de táxi, bugueiros, casas de espetáculos, bares, 
restaurantes, guichês de informação ao turista, gerentes de agências de 
viagens, barracas de praia, hotéis e motéis entre outros – dá suporte à ação 
dos que utilizam os serviços relativos ao sexo. (ALMEIDA, 1999)
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3 Objetivos e métodos da pesquisa

Com base em métodos já utilizados em outras pesquisas de ampla 
relevância nacional, procurou-se verificar se a rede para o combate à 
violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Ceará. 
Para um maior enriquecimento dos resultados, a equipe faz uma análise 
dos dados do relatório final resultante da pesquisa sobre as condições 
dos Conselhos Tutelares e Serviços Sentinelas no Ceará, de iniciativa 
e desencolvimento do Fórum Cearense de Enfrentamento da Violência 
Sexual Contra Crianças e Adolescentes e espelhou-se nos seus critérios 
na visita ao Sentinela Municipal. Assim como nessa pesquisa, a equipe 
da FFB procurou descrever o espaço físico, observar os informantes e 
as condições de atendimento das vítimas de modo a gerar uma maior 
compreensão da realidade e da articulação (ou da sua ausência) no 
combate a essa forma tão brutal de violência.

4 O papel dos Conselhos Tutelares e dos Serviços Sentinela na prevenção 
e no combate à violência sexual no Ceará

Como receptores de grande número de notificações e realizadores 
de atendimento às vítimas de violência sexual aparecem os Conselhos 
Tutelares e Serviço Sentinela (Serviço de Atenção Psicossocial). 
A escolha dos municípios do Ceará aconteceu de acordo com a existência 
de certas características, por exemplo: Serviços Sentinela implantado 
e funcionando, casos-referência de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, citados em outras pesquisas pelos elevados índices de 
casos de violência sexual.

Dentro do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Conselho Tutelar é a entidade incumbida de receber 
denúncias sobre confirmação ou suspeita de casos de violação dos direitos 
de crianças e adolescentes e garantir sua proteção integral. Ele não atende 
as solicitações que são encaminhadas pelas vítimas, suas famílias ou pela 
população em geral.

Já o Serviço Sentinela caracteriza-se como ações de natureza 
especializada no desenvolvimento de atividades conjuntas de retaguarda 
aos Conselhos Tutelares o aos outros órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. Entre as ações realizadas destacam-se o atendimento 
multiprofissional especializado, o apoio psicossocial e jurídico. 
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2 Fórum Cearense de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes.
3 Idem.

A infra-estrutura da maioria das entidades é precária. Preocupa 
especialmente a situação dos Conselhos Tutelares. Em Itaitinga, 
a sede do Conselho, um ponto comercial adaptado, estava longe 
de oferecer as reais condições para um atendimento de qualidade 
às crianças e aos adolescentes e suas famílias. A sede do Conselho 
Tutelar de Aquiraz  ficava em um galpão nos fundos da Secretaria 
de Trabalho e Ação Social do Município. Tratava-se de uma 
pequena sala, sem condições para os atendimentos, sendo que as 
pessoas têm que esperar do lado de fora para serem atendidas.
Em Morada Nova, um antigos posto telefônico foi cedido para 
o Conselho Tutelar. Em Cascavel, a situação era ainda mais 
alarmante. A sede ficava em um prédio condenado pelo Corpo de 
Bombeiros, ameaçado de desabar a qualquer momento.2

Já a estrutura dos Serviços Sentinelas, de um modo geral, era quase 
que inexistente. Na maioria das cidades visitadas, os técnicos eram 
alocados em uma sala junto aos Conselhos Tutelares ou Secretarias 
Municipais, o que preocupa, pois os serviços oferecidos 
pelos programas são considerados, pela Política Nacional de 
Assistência Social(PANS), como proteção especial de média e alta 
complexidade, requerendo maior estruturação técnico-operacional 
e atenção mais especializada e individualizada.3 

5 Visita ao Espaço Aquarela de Fortaleza – aspectos gerais de estrutura 
e atendimento às vítimas de violência sexual

Em meio a muitos relatos de entidades em condições precárias, 
segundo a pesquisa, a Gestão Municipal do Sentinela de Fortaleza 
(na cidade também existe outro Serviço Sentinela, porém gerido pelo 
Governo do Estado) encontra-se “sem dúvida com umas das melhores 
sedes entre os Serviços visitados”. Esse dado, aliado às condições de 
viabilidade de visitas do grupo, foi essencial para que realizássemos uma 
visita nas suas instalações em 02/07/2008.

Tratava-se de uma casa adaptada às necessidades da equipe 
e de sua clientela de atendimento, com recepção, uma sala 
de espera, uma sala para atendimento psiocológico, uma sala 
para atendimento social, além da sala da coordenação. Possuía 
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também uma cozinha e um amplo refeitório. A instituição era a 
única também, entre as entidades visitadas, a funcionar 24 horas 
diárias e possuir uma casa de passagem, com cinco quartos e 
capacidade para até vinte crianças e adolescentes. Não somente 
as salas de atendimento, mas todo o espaço era lúdico, com 
recursos diferenciados disponíveis. O Serviço possuía telefone 
próprio funcionando adequadamente, com um disque-denúncia 
próprio (08002802808).Também tinha à disposição carro próprio 
(tipo Kombi) para realizar visitas, embora tenha sido relatado 
pela equipe que o mesmo é o único carro que dá suporte, no 
período noturno, às demandas do Serviço Sentinela, dos abrigos 
“Casa dos Meninos” e “Casa das Meninas’, além da Equipe de 
Rua da Instituição. A equipe era formada por assistentes sociais 
(sendo que uma delas respondia pela coordenação), psicólogos, 
educadores sociais, motoristas e auxiliares de serviços, sendo, à 
época da pesquisa, uma equipe qualificada para a ação.

Podemos agora comparar a descrição da pesquisa com o relatório 
de visita feito pela equipe, realizado o mais fielmente possível que 
observamos no local, juntamente com outras informações passadas no 
local. Assim, podemos ter uma noção geral do processo de atendimentos 
às vítimas de violência sexual em nosso Estado.

No “Espaço Aquarela”, localiza-se o “Projeto Sentinela” de Fortaleza, 
hoje chamado de “Serviço de Atenção Psicossocial” e também um abrigo 
diferenciado para adolescentes vítimas de exploração sexual e tráfico de 
pessoas (mas no momento da visita não havia nenhum caso de adolescente 
vítima de tráfico de pessoas). O primeiro conta com a colaboração de 
três educadores, dois assistentes sociais e três psicólogos (que também 
apoiam o abrigo). Já o abrigo conta com o apoio de nove educadores (a 
assistente social encontrava-se de férias no momento da visita). O número 
de meninas vítimas de exploração sexual no nosso Estado é bastante 
superior ao número de meninos, pois estes, geralmente, se deslocam 
aos Estados de São Paulo e Goiás para se travestir nesses Estados, já as 
meninas vêm para o Ceará, pois é um dos pólos dessa exploração para 
elas. Ou seja, o Ceará é um pólo de saída de meninos ao mesmo tempo 
em que é um pólo de entrada de meninas.
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Os atendimentos presenciais às vítimas são realizados em um local 
sigiloso (com instalações adequadas dotadas de portas e janelas que 
evitem a propagação do som além da sala). Todos são marcados com 
antecedência para evitar filas, aglomeração de pessoas e conversas 
paralelas sobre seus respectivos casos. O local não é identificado por 
nenhuma placa ou pintura em seu exterior para que as vítimas não sofram 
algum tipo de preconceito pela própria população do bairro. A maioria 
dos moradores especula apenas que no local é desenvolvido algum 
projeto da Prefeitura.         

As adolescentes são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, DECECA 
(Delegacia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes), 
12°Vara, Polícia Federal e FUNCI (Fundação da Criança e da Família 
Cidadã), por exemplo. Não acontece o atendimento quando a procura 
é realizada pela própria família (quando isso acontece, as famílias 
são recomendadas a se dirigir primeiramente ao Conselho Tutelar para 
que possam receber um documento chamado “Guia de Abrigamento”). 
No momento da chegada, cada caso é avaliado individualmente. Observa-se, 
por exemplo, se a menina tem condições de estudar em alguma escola da 
comunidade, se está em idade de participar de algum curso profissionalizante 
ou se está sendo ameaçada de alguma maneira. A estadia das meninas é 
provisória (aproximadamente sete ou oito meses) e, geralmente, no 
momento do ingresso existe resistência por parte de algumas meninas 
que nunca passaram por nenhum abrigo antes. Muitas não veem mal 
algum em estar naquela situação de exploração, pois a assumem como 
um meio de sobrevivência.

Nos primeiros dias, são encaminhadas para serviços de saúde 
como consultas ginecológicas ou para os CAPS (Centros de Atenção 
Psicossocial), caso a menina esteja envolvida com drogas. Com um 
mês de estadia, é feito um estudo de caso já visando à saída dessa 
garota da melhor maneira possível e não como forma de se livrar de um 
“problema”. A prioridade dos profissionais engajados nesse trabalho é a 
profissionalização das meninas para que essas não retornem a vender seus 
corpos. Todo o processo de escolha de escolas ou cursos profissionalizantes 
é realizado com a participação das meninas. Elas escolhem o tema dos 
cursos e visitam as escolas antecipadamente. No momento, está sendo 
realizado o Programa Estilo Solidário, uma parceria do CEFET (Centro 
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Federal de Educação Tecnológica) com o SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), que estimula as meninas vítimas de exploração 
sexual a trabalhar com produção de eventos, criação e moda. É importante 
que os projetos sejam interessantes para as meninas, pois se elas forem 
engajadas em programas profissionalizantes que não correspondam às 
suas expectativas e sonhos, provavelmente elas não se sentirão realizadas 
e desistirão do decorrer do curso. Segundo a coordenadora Germana, não 
é interessante que as jovens sejam transformadas em apenas números 
e estatísticas que correspondam que estão sendo atendidas por algum 
projeto ou programa se o objetivo principal não for atendido.

No abrigo, existem casos de meninas que utilizam drogas lícitas, drogas 
pesadas e ainda aquelas que não utilizam nenhum tipo de drogas. Em relação 
à temática das drogas, é realizado um trabalho com base na política da 
“Redução de Danos”, por exemplo, se a menina fumava oito cigarros por 
dia, agora ela poderá fumar somente quatro. A droga não pode ser abolida 
de forma imediata, pois algumas meninas encontram-se dependentes dessa, 
então, através de um diálogo com as meninas entrou-se em um acordo de 
conveniência. As meninas que fumam têm direito a quatro cigarros por 
dia (após o café, após o almoço, após o jantar e antes de dormir). Foi 
tentado com bastante afinco retirar o cigarro após o café da manhã, mas 
as garotas não concordaram. Não é possível acumular cigarros de um dia 
para o outro caso esses não sejam fumados. Enquanto algumas meninas 
o consomem, as outras ficam fazendo outras atividades para que não 
despertem a vontade de fumar para, por exemplo, ser aceitas no grupo.

A média de idade das meninas internas é de quinze anos. Elas não 
se encontram em regime de cárcere, podem sair a qualquer momento. 
Quando essa vontade é manifestada, ocorrem diálogos objetivando que a 
menina continue no abrigo, mas, se ela estiver decidida a sair, o Conselho 
Tutelar é avisado, juntamente com a família. A coordenadora Germana 
relatou que já existiram casos em que algumas meninas haviam pulado o 
muro do abrigo para se ausentar do abrigo (existe um cuidado acentuado 
com as terminologias, não há “fuga”, pois as meninas não estão presas 
no abrigo). Não existe nenhum impedimento se a jovem decidir voltar 
depois. Apenas são realizadas algumas conversas com as meninas que 
permaneceram para que não surja nenhuma ideia evasiva entre elas.
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No cotidiano, as meninas têm horários para desenvolver certas 
atividades educativas e de lazer durante o dia. Existe uma temática 
mensal (Família, por exemplo) em que são baseadas atividades como 
filmes, rádio-revista e teatro. As que estudam têm o seu horário de 
reforço escolar. A utilização da sala de som e TV é realizada de acordo 
com regime de votação, onde ganha a maioria de votos para a realização 
de certa atividade.

Ano passado foi realizada uma reforma no prédio com a colaboração 
da Partners of the American.Uma arquiteta e uma decoradora de interiores 
trabalharam de forma voluntária de modo a construir um ambiente belo 
e acolhedor, sempre preservando a individualidade de cada garota. Elas 
possuem seus objetos de higiene pessoal, armários com chave numeradas, 
murais, frasqueiras e espelhos individualizados.

As meninas fazem passeios semanais. Entram em acordo previamente 
aonde vão, o que vão fazer e qual o momento do retorno. Existe uma 
preocupação na escolha dos locais de lazer para que as meninas não 
encontrem com os antigos exploradores (aliciadores ou clientes). Por 
exemplo, em visita ao Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura 
(local que as meninas gostam de frequentar) é definido previamente se 
as meninas vão assistir a alguma peça de teatro, se vão a certa exposição 
ou se vão apenas caminhar pelas dependências. Foi-nos relatado que 
ano passado as meninas foram a passeata pela Diversidade Sexual no 
Ceará. Combinou-se o local e hora do encontro para retorno e todas 
cumpriram o acordo. Trabalha-se muito com a confiança e caso as 
meninas quebrem alguma regra isso irá repercutir se elas irão ou não ao 
próximo passeio.

As famílias podem visitar as meninas (geralmente vem à mãe, irmã 
ou tia) é apenas necessário que liguem avisando com uma pequena 
antecedência. Algumas meninas possuem um horário semanal para 
receber ligações de seus parentes. Existe ainda um caso de uma garota 
do interior que recebe a visita dos seus familiares quinzenalmente com o 
auxílio do carro da prefeitura de sua cidade natal. Sempre que possível, 
os parentes também são chamados nas festas de aniversário. As garotas 
podem visitar seus lares, porém, na saída e na chegada, é feita uma 
inspeção nos seus pertences para evitar que alguma jovem leve algum 
objeto de outra ou retorne com, por exemplo, alguma droga. Foi-nos 
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relatado um caso em que uma menina retornou com droga em suas partes 
íntimas e os profissionais só perceberam depois que a menina estava 
“alterada” nas dependências do abrigo.

5.1 Atendimento Psicossocial (Serviço Sentinela)

O antigo Projeto Sentinela agora está sendo chamado de atendimento 
psicosocial. O primeiro contato com a família ocorre com uma vista 
domiciliar onde elas explicam o projeto e seus objetivos, então, uma 
visita ao atendimento é agendada de acordo com o horário contrário 
ao da escola dos jovens. Não existe um trabalho com o agressor na 
cidade e, pode-se dizer, que em todo país, até mesmo porque o trabalho 
com as vítimas já ocupa todo o tempo existente da equipe. As maiores 
dificuldades, segundo as profissionais, é a remarcada para o retorno 
que demora aproximadamente dois meses devido à grande demanda 
de atendidos. Assim, fica quase impossível desenvolver um trabalho de 
psicoterapia e criação de vínculos maiores com as vítimas. Se o número de 
profissionais fosse aumentado seria necessário que outras salas também 
fossem construídas para que cada atendimento fosse feito de modo a 
garantir a privacidade das vítimas.

O núcleo municipal recebe as vítimas das Regionais III, IV e V e o 
núcleo estadual realiza o atendimento às vítimas das Regionais I, II e VI. 
Existem atendimentos individuais em grupos de crianças, adolescentes, 
mães e outros parentes responsáveis, geralmente tias, avós, irmãs mais 
velhas e outras. A participação de parentes do sexo masculino é bem 
menor, pois algumas vezes esses são os próprios agressores. No momento, 
estão sendo realizados atendimentos com crianças e adolescentes de 3 a 
18 anos. Existem dois grupos de crianças e um grupo de adolescentes.

As reuniões em grupo são divididas por faixa etária e pelo próprio 
modo de agir de cada criança e são feitas de acordo com temáticas 
escolhidas e pelas vítimas e suas famílias que preferem não tocar na 
temática de exploração sexual. Porém, existe uma transversalidade entre 
assuntos e, algumas vezes, espontaneamente, algumas acabam tocando 
nas suas historias de vida. A psicóloga nos relatou também que após as 
reuniões em grupo algumas mães e/ou vítimas pedem para conversar 
de forma individual. Nos diversos encontros, surgem comentários 
sobre temas que afetam também as mães como, por exemplo, violência 
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doméstica, auto-estima, questões de saúde e pensão alimentícia. Essas 
senhoras acabam também sendo orientadas por uma gama de profissionais, 
recebendo um encaminhamento para que possam garantir a efetivação 
dos seus direitos, sendo direcionadas, por exemplo, a procurar benefícios 
oferecidos pelo governo como, por exemplo, o “Bolsa Família”.

5.2 Descrição do abrigo

A estrutura do prédio é satisfatória e conivente com o observado em 
leituras anteriores. A sala da psicologia é equipada com ar-condicionado, 
um armário, mesa, cadeiras, brinquedos e jogos para recepcionar as 
crianças. A chamada sala da coordenação também tinha ar-condicionado 
e ainda mesas, armários e um computador. Nesse local, se faz de tudo 
um pouco em relação à organização e pesquisas internas. A sala do 
serviço social é um pouco menor, mas também possui ar-condicionado 
e é equipada adequadamente.

O abrigo é separado do restante do prédio por uma espécie de portão 
de vidro fechado com chave para evitar que as meninas fiquem circulando 
e eventualmente encontrando com alguns visitantes ou outras crianças 
em atendimento. O térreo é composto por uma antessala com portas para 
a cozinha e com a escada que dá acesso aos quartos. Pudemos observar 
a existência de um espaço ao ar livre (uma espécie de quintal), onde 
algumas meninas merendavam, em uma mesinha, pão com manteiga, 
sendo servidas com o auxílio de outra educadora (inclusive pedimos 
desculpas pelo incômodo). Observamos também um chuveiro onde aos 
fins de semana é permitido o banho de bica, um refeitório ornamentado 
com bandeirinhas de São João e uma área de serviço, inclusive com uma 
maquina de lavar, onde, segundo informações, as roupas são lavadas 
nos finais de semana. O espaço superior também é bastante amplo e em 
cada quarto ficam no máximo três meninas. Existia ainda um quarto 
em desuso. Cada quarto possuía duas ou três camas, armários e murais 
em que puderam ser observadas fotos de atores e cantores nacionais e 
internacionais (Evanescence e Green Day). De acordo com seu gosto, 
a menina ornamenta o seu mural. As colchas de cama são coloridas, 
segundo a educadora que estava nos guiando, com o propósito de 
corresponder com o próprio nome do projeto “Aquarela”. As paredes 
eram decoradas com desenhos e também com cartazes que indicavam os 
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horários estipulados para o desenvolvimento de cada atividade. Algumas 
meninas se encontravam na sala de som e TV (com aparelhos eletrônicos 
modernos e sofá) que, segundo uma das meninas, “era bom para abrir 
a mente”. Existia ainda um quarto para descanso dos educadores (que 
trabalham em regime de plantão). Nesse quarto, existia ainda uma estante 
com alguns livros doados e, com esses, objetiva-se a construção de uma 
biblioteca no local.

Algumas meninas já apresentam as transformações do corpo bem 
acentuadas, mas algumas também ainda têm um aspecto bastante 
infantil e vulnerável, o que sensibilizou ainda mais a equipe diante da 
problemática do próprio comportamento nefasto dos agressores, umas 
se mostravam bastante tímidas e outras mais simpáticas.

6 Combate ao abuso sexual: uma questão de urgência

Segundo o artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
caput: 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

          
O ECA ainda reza, em seu artigo 5° que:

Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

O combate à violência sexual, assim como às outras formas de 
violação de direitos, necessita de ações urgentes e efetivas do governo 
e da sociedade civil organizada de forma complementar visando obter 
resultados de impacto. A análise dos casos nos mostra a predominância 
de situações preocupantes para a infância e adolescência em âmbito 
nacional.
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Algumas das crianças são vítimas de violência muito pequenas. 
Apesar da maioria dos casos de abuso sexual se concentrar na faixa etária 
de 7 a 14 anos mais de um terço das notificações desse abuso envolvem 
crianças de 5 anos ou menos (Azevedo e Guerra, 2000).

As ocorrências de abusos sexuais podem estar limitadas a apenas 
um episódio, porém é mais comum que essa prática tenha a duração 
de muitos meses e até mesmo de anos, ou seja, existe reincidência dos 
abusos. Os sujeitos ativos dos abusos não se restringem a apenas uma 
vítima ou a um único ato com uma mesma pessoa.

Como já citado, essa é uma forma de violência que favorece o 
estabelecimento de um “pacto de silêncio” entre os membros do grupo 
familiar, pois o abusado é, na maioria dos casos, um membro da família 
dotado de um poder moral, econômico e disciplinador sobre a criança 
abusada. Assim, os índices de impunidade são altos. (SECRETARIA 
ESPECIAL DOS DIRIETOS HUMANOS E MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2004).

7 Conclusão

Como seres humanos em etapa de desenvolvimento, as crianças 
e adolescentes necessitam de atenção especial da sociedade para que 
sejam asseguradas todas as condições – econômicas, sociais, culturais, 
jurídicas e políticas – que possam contribuir para o crescimento físico e 
mental desses da melhor maneira possível. Com o reconhecimento de sua 
cidadania, as novas gerações devem ser tratadas de forma prioritária e 
não com migalhas de ações dotadas de um caráter meramente filantrópico 
de uma sociedade adultocêntrica repleta de situações de negligência e 
discriminação.

Infelizmente, o desenvolvimento das tarefas cotidianas no 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes não 
é nada fácil. O número de operadores almejados para trabalhar na área 
é pequeno, especialmente, os capacitados de forma específica para o 
contato direto com as vítimas, muitas vezes estando nas atividades 
aqueles dotados de uma maior sensibilidade em relação à temática. 
A maioria não sabe ao certo como aplicar os conhecimentos adquiridos 
na vida acadêmica no cotidiano das crianças e adolescentes atingidos 
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pelo problema. As condições dos espaços físicos e do tratamento no 
primeiro atendimento a esses também, muitas vezes, não é a mais 
adequada, de modo a proporcionar situações vexatórias que ocasionam 
uma  revitimização daqueles, principalmente durante o momento das 
denúncias em frente às autoridades policiais e no ato dos exames de 
perícia. Além disso, existem crimes sexuais que não deixam vestígios, 
mas em alguns casos as vítimas passam pelos mesmos exames de 
verificação que se submeteriam se tivessem sido violadas fisicamente. 
Os próprios Conselhos Tutelares presentes em alguns municípios do 
Estado encontram-se com condições espaciais precárias e possuem 
precários recursos disponíveis para a manutenção de suas dependências 
e programas realizados. A população, devido ao pouco incentivo à sua 
atuação participativa, não sabe ao certo qual a função dos conselheiros 
tutelares quando deveria contribuir para o trabalho e fiscalização das 
atividades daqueles.

Em visita ao Espaço Aquarela Municipal deparamos-nos com um 
pessoal capacitado e envolvido com a causa, falando abertamente dos 
pontos positivos e negativos do trabalho desenvolvido. A estrutura é 
bastante satisfatória, mas, infelizmente lembramos que na maioria dos 
outros polos que previnem e combatem a exploração sexual de crianças 
e adolescentes a situação não é tão positiva como a visitada.

O combate à violação de direitos das crianças e adolescentes no Estado 
deve seguir certas diretrizes, de modo que seus objetivos sejam realmente 
alcançados. É necessário o reconhecimento e classificação das diversas 
formas de violência, de modo a garantir um atendimento mais adequado 
às necessidades de cada caso, sendo essencial para identificar as causas e 
consequências do problema. O enfrentamento da violência sexual como 
um todo deve acontecer não apenas de forma preventiva e repressiva, mas 
principalmente de modo assistencial às vítimas e suas famílias, tirando-as 
da situação de marginalidade em que se encontravam, engajando-as em 
programas de educação, cultura, esporte e emprego, por exemplo. Isso 
só será possível quando houver uma integração entre todos os setores 
da sociedade, de modo que cada indivíduo possa unir sua contribuição 
para formar um todo coeso e preparado. Promover a responsabilização 
judicial rápida e efetiva dos agressores, tirando as demandas do âmbito 
da escuridão e vergonha, pondo fim definitivamente com a impunidade, 
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sendo seus dados divulgados de modo a firmar o comprometimento da 
coletividade com o combate das diversas formas de violência. A punição 
deve ser realizada de modo a não favorecer e acobertar os criminosos 
dotados de uma vida pública, relevância social e financeira. É de grande 
importância o comprometimento político na elaboração e modificação 
das diversas espécies normativas, pois legislação do nosso país também 
deve ser alterada de modo a garantir a efetivação de forma clara, e não 
apenas enunciativa, dos direitos humanos como um todo.
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA E O uSO DE 
CÉLuLAS-TRONCO EmBRIONáRIAS

 LuCIANA MELO BRuNO MAIA1

CECíLIA ÉRIkA D’ALMEIDA LôBO2

Resumo: O uso de células-tronco embrionárias humanas faz emergir 
vários aspectos éticos, morais e jurídicos na sociedade, tanto brasileira 
quanto mundial. A bioética e o biodireito vieram para tentar solucionar 
estes conflitos éticos e morais. O dilema bioético em questão foi analisado 
frente aos princípios bioéticos, mas enfatizando o novo conceito de 
bioética como uma visão ampla de preservação e bem-estar da espécie 
humana e do ecossistema como um todo para as futuras gerações.

Abstract: The experience with stem cell will bring to us lots of ethical, 
moral and legal issues at our society. The Bioethics came to solve these 
problems. In this papers the use of a stem cell was analyzes with the 
principals of bioethics and the new concept of preservation of the human 
being.

Sumário:  1 Introdução – 2 Células-tronco; 2.1 Conceito;
2.2 Células-tronco embrionárias – 3 Aspectos bioéticos; 3.1 A bioética e 
seus princípios; 3.2  A aplicação dos princípios da bioética na pesquisa com 
células-tronco embrionarias.

Palavras-chave: Bioética. Princípios. Células-tronco embrionárias.

1 Introdução

O desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas e métodos 
científicos pelo homem, principalmente no decorrer do século passado, 
notadamente na área da biologia e da medicina levaram a sociedade a 
questionar implicações éticas e morais de certos procedimentos científicos. 

1 Aluna do Curso de Direito – FFB, Aluna do Programa de Pesquisa Jurídica da FFB – 2008.
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Diante desses questionamentos éticos e jurídicos, o homem começou a 
desenvolver uma ciência que cuidava justamente de estudar estas relações 
e encontrar soluções para os problemas. Mas o desenvolvimento das 
ciências biomédicas foi tão grande que o homem não estava preparado 
para isso, o que gerou vários conflitos.

A bioética e o biodireito vieram para solucionar estes conflitos éticos 
e morais.

E um dos principais temas é o uso em pesquisas experimentais de 
células-tronco embrionárias humanas. Toda a problemática gira em 
torno do fato de que essas células são obtidas de embriões humanos. 
Esses embriões humanos são provenientes dos embriões excedentes da 
reprodução assistida humana que após três anos são descartados.

As pesquisas já realizadas mostram que as células-tronco embrionárias 
humanas são células pluripotentes, ou seja, são capazes de dar origem 
a qualquer tipo de célula, a exceção das células totipotentes. Devido a 
esta característica, elas podem ser utilizadas na terapêutica de doenças 
degenerativa e crônica incuráveis. Isto levou a uma expectativa muito 
grande na sociedade, principalmente nas organizações para a cura dessas 
doenças, pacientes e familiares.

Para Marília Bernardes Marques (2006), é inegável que tanto as 
práticas de reprodução assistida quanto o debate do uso em pesquisa 
de células tronco-embrionárias humanas in vitro se tornaram temas de 
interesse do Estado e em toda a parte, a regulamentação desses dois 
assuntos continuam sendo um enorme desafio: trata de contrabalançar 
liberdades individuais – de escolha, na procriação humana e na pesquisa 
científica –, e benefícios reais e potenciais, e evidências de riscos para 
o indivíduo e para a sociedade.

O uso de células-tronco embrionárias humanas faz emergir vários 
aspectos éticos, morais e jurídicos na sociedade, tanto brasileira quanto 
mundial.

No Brasil, com a aprovação da Lei de Biossegurança, vários setores 
da sociedade, principalmente as organizações religiosas, protestaram 
alegando ser inconstitucional por ferir o direito a vida e a dignidade da 
pessoa humana a destruição de embriões humanos com a finalidade de 
extrair célula tronco para pesquisa.
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Vários questionamentos foram iniciados. O embrião é um ser 
humano? Quando começa a vida? O uso de células-tronco embrionárias 
humanas fere o princípio constitucional do direito à vida e da dignidade 
humana.

E as pessoas que estariam esperando estas pesquisas para conseguir 
a cura de suas enfermidades? A Constituição também assegura o direito 
à saúde, à vida e à dignidade humana desses indivíduos.

Conforme a Lei de Biossegurança, os embriões utilizados seriam 
aqueles excedentes, que já seriam descartados. Então, por que não 
utilizados para pesquisa a fim de diminuir o sofrimento daquelas pessoas 
que esperam a cura de suas doenças?

O STF, em recente Sessão Plenária, julgou a Ação de  
Inconstitucionalidade do art. 5, da Lei de Biossegurança Improcedente. 

Todas estas questões implicam aspectos de ordem ética, moral, legal, 
onde a bioética e o biodireito tentam explicar e delimitar.

2 Células-tronco

Há 55 anos, em 1953, começou com James Watson e Francis Crick 
o que chamamos de biologia molecular. Com a descoberta da estrutura 
da molécula de DNA, o mundo científico evoluiu com várias inovações 
e pesquisas que chamaram a atenção da sociedade em relação a seus 
aspectos éticos, sociais, econômicos e legais.

O primeiro bebê de proveta, ou seja, gerado por meio de reprodução 
assistida, foi um grande passo para a manipulação dos gametas e células 
totipotenciais humana. A reprodução assistida gerou muitos debates 
a princípio, pois o homem passou a interferir em assuntos até então 
proibidos por tabus morais, sociais e religiosos em uma sociedade na 
qual a Igreja ainda é até contra o uso de anticoncepcionais.  

Em 1997, com a clonagem da ovelha Dolly, a ciência passou a 
sofrer uma revolução biológica jamais vista. E logo após, em 1998, 
experimentos independentes de dois cientistas americanos, Thompson 
e Gearhart, conseguiram pela primeira vez obter células embrionárias 
pluripotentes humanas.  Como o homem poderia interferir na ordem 
natural da concepção e desenvolvimento embrionário? Estas pesquisas 
utilizavam material humano. James A. Thompson, da Universidade de 
Wisconsin (EUA), utilizou células-tronco embrionárias humanas obtidas 
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através de produção assistida. John D. Gearhart, da Universidade John 
Hopkins (EUA), estabeleceu linhagens de células-tronco embrionárias 
humanas a partir de fetos provenientes de abortos terapêuticos.

A pluripotência dessas células incentivou os cientistas da possibilidade 
de cura de certas doenças até então incuráveis, tais como Doença 
de Parkinson, Alzheimer, Esclerose múltipla. A partir daí, surgiram 
vários conceitos, dentre eles o de clonagem terapêutica, em que células 
totipotenciais seriam usadas para criar clones das células defeituosas dos 
próprios pacientes para evitar rejeições.

Com essas tecnologias e pesquisas, vários setores da sociedade, 
principalmente as organizações religiosas, começaram a discutir valores 
morais, éticos e jurídicos dessas inovações, em que o homem assume um 
papel, até então, divino e sagrado de manipulação da vida.

2.1 Conceito

Células-tronco são as principais células que surgem na estruturação de 
um novo organismo.

Elas possuem duas características fundamentais, segundo Martinez (2005), 
para entender o seu funcionamento biológico e suas possíveis aplicações. Em 
primeiro lugar, são capazes de autoperpetuação, dividindo-se para dar origem a 
outras células com características idênticas. E, em segundo lugar, são capazes 
de diferenciar-se em outros tipos celulares mais especializados.

São dados vários nomes às células-tronco: células-mãe, 
células-mãe embrionárias, células pluripotentes, células adultas, células ES, 
células-mãe de cordão umbilical, células-mãe germinais, células-mãe somáticas, 
células-tronco embrionarias etc.

Existem dois tipos de células-tronco embrionárias: células-tronco 
germinais e células-tronco somáticas.

As células-tronco germinais têm origem celular a partir da linha 
germinal e as somáticas a partir da somática (a que forma o resto de 
tipos celulares do organismo).

As células-tronco somáticas são diferenciadas, possuem baixa 
proliferação, são mortais e uma capacidade de diferenciação limitada.

Ao contrário, as células-tronco embrionárias são indiferenciadas, alta 
proliferação, autoperpetuação e tem uma capacidade de diferenciação a 
todos os tipos celulares.
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Dessa forma, as células-tronco também podem ser divididas, 
conforme a sua potência para derivar outras células, em:

TOTIPOTENTES – são as primeiras células que resultam da 
fecundação e podem originar qualquer tipo de célula.
MULTIPOTENTES – são capazes de originar apenas células de 
uma mesma família.
PLURIPOTENTES – são descendentes das totipotentes e só não 
podem originar as células totipotentes.
UNIPOTENTES – produzem apenas um tipo de célula, mas podem 
se autorrenovar.

De acordo com a fonte de onde elas são obtidas, podem ser divididas em:
a – Células-tronco do cordão umbilical
b – Células-tronco adultas (somáticas)
c – Células-tronco embrionárias

2.2 Células-tronco embrionárias

As células-tronco estão presentes nos primeiros estágios do 
desenvolvimento embrionário.

As células-tronco embrionárias são aquelas encontradas no embrião 
e dotadas de pluripotência, ou seja, capazes de se converterem em outros 
tipos celulares.

O embrião é a designação dada ao ser humano do início de sua 
existência com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o final 
da oitava semana (Paulo Siqueira Martins Leão Junior. In: Direito 
fundamental a vida, 2005)

Geneticamente manipuláveis, as células-tronco embrionárias podem 
ser congeladas e clonadas, isto é, de uma única célula podemos obter 
colônias de outras células e induzi-las a se diferenciar e proliferar, a fim 
de serem utilizadas para reparação ou até clonagem de tecidos.

3 Aspectos bioéticos

3.1 A bioética e seus princípios

O termo bioética foi utilizado pela primeira vez pelo médico 
norte-americano Van Rensselder Potter da Universidade de Wisconsin, 
em sua obra Bioetyhics: bridge to the future (1971). Para Potter, 
bioética seria uma nova disciplina que iria ajudar o homem na sua 
autopreservação, garantindo a sobrevivência da terra. Foi-se estabelecido 
nesta época as bases conceituais da bioética.
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A bioética foi estabelecida como uma consequência das transformações 
sofridas no mundo, no século passado, principalmente devido à ciência 
e à Segunda Grande Guerra em que foram realizadas atrocidades a 
prisioneiros de querra e judeus em “prol de ciência”. 

Os ambientes científicos muitas vezes se desligam dos referenciais 
de valores e de normas em nome da objetividade do saber. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, foi criado um documento que 
ficou conhecido como Código de Nuremberg que resultou da elaboração 
de um conjunto de preceitos éticos para a pesquisa clínica.

Mas a sociedade se recusava a acreditar que tamanha atrocidade 
poderia ser realizada fora do contexto nazista e este documento ficou 
por muito tempo intocado.

Com a publicação, na década de 60, de experimentos científicos 
duvidosos em indivíduos menos favorecidos sem termo de consentimento 
ou qualquer tipo de ética e decência, em 1964, a Associação Médica 
Mundial instituiu a Declaração de Helsinke.

A Declaração de Helsinke significou a tradução e incorporação de 
todos os preceitos estabelecidos pelo Código de Nuremberg. Foi neste 
contexto que Potter primeiro definiu a bioética.  

A bioética em um segundo momento foi definida pelo Instituto 
Kennedy como apenas uma ciência que cuidava dos problemas éticos 
relacionados à biomedicina.

A ciência biética passou a se basear no principialismo, que foi 
criado por Tom Beauchamp e James Childress e definido no Relatório 
de Belmont em 1978.

Os princípios éticos da bioética são:
– Princípio do respeito à autonomia
– Princípio da nãomaleficência
– Princípio da beneficência
– Princípio da justiça
Segundo Maria Helena Diniz (2002), “tais princípios são racionalizações 

abstratas de valores que decorrem da interpretação da natureza humana e 
das necessidades individuais”.

O princípio da autonomia ou do respeito às pessoas por suas opiniões 
e escolhas segundo valores e crenças pessoais reconhece o domínio do 
indivíduo sobre sua própria vida e respeito à intimidade. Conforme este 
princípio, o paciente teria o direito e capacidade de decidir pelo seu 
destino e pelo seu corpo, devendo ser informado, esclarecido e a sua 
opinião e vontade acatada. Desse princípio, decorre o consentimento 
informado.
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É necessário informar que o paciente deve ter capacidade para tomar 
as decisões importantes.

O princípio da beneficência requer que seja alcançado sempre o 
melhor em benefício para o indivíduo, sem nenhum dano.

O princípio da não maleficência é um desdobramento do da 
beneficência em que não se pode acarretar nenhum dano ou mal ao 
indivíduo intencional. Pode ser diferenciado do princípio da beneficência, 
pois este envolve ações do tipo positivo, tais como prevenir ou eliminar 
o dano e promover o bem, ao contrário do princípio da não maleficência 
que envolve ações negativas de não fazer.

Por fim, o princípio da justiça procura obter imparcialidade na escolha 
do método ou procedimento ideal, medindo os riscos e benefícios. 
Os iguais serão tratados igualmente e os desiguais, desigualmente. Ou 
seja, não pode uma pessoa ser tratado diferentemente de outra, salvo se 
houver entre ambas alguma diferença relevante.

Todos estes princípios devem ser interpretados de forma que um 
complemente o outro.

A bioética, desde Potter, passou por várias transformações, contextos 
e conceitos até o que aceitamos hoje, podendo ser definida como a ciência 
que estuda sistematicamente a conduta humana no campo das ciências da 
vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 
contexto multidisciplinar. 

Dessa forma, a bioética, em sentido amplo, seria o estudo de todas 
aquelas matérias relacionadas com o avanço da biomedicina, a ética e 
a moral, ou seja, procura saber se seria lícito e moral uma determinada 
conduta humana relacionada com os avanços da ciência, como por exemplo: 
a fertilização artificial humana, o uso de células-tronco embrionárias, a 
ortotanásia, a engenharia genética, a clonagem humana etc.

Para atingir os seus objetivos, a bioética possui então referências 
morais, como o valor supremo da pessoa humana expresso no valor 
máximo da vida humana, de sua dignidade e de sua liberdade.

Para Maria Celeste Cordeiro Leite Santos (2001) “a reflexão bioética 
possui manifesto compromisso com a verdade democracia, alicerçada 
no binômio liberdade e responsabilidade, que é basicamente a ideia de 
existência de limites: a lei que ajuda a encontrar a identidade, o sentido 
e poderes”.    
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Dessa forma, é um erro grave conceitual restringir a bioética 
exclusivamente aos quatro princípios mencionados. Estes princípios 
começaram a ser questionados, pois era necessário respeitar os contextos 
sociais de cada sociedade. Em 1998, com o 4º Congresso Mundial de 
Bioética, a bioética passou a percorrer outros caminhos com o tema 
“Bioética Global”.

No sentido amplo que se quer dar à bioética seus verdadeiros 
fundamentos, somente podem ser encontrados por meio de uma ação 
multi-interdisciplinar que inclua além das ciências médicas, a filosofia, 
o direito, a antropologia, a sociologia, a ciência política e a economia.

Uma das bases da bioética é a ética natural ou ética aplicada, uma 
vez que nos últimos 50 anos os grandes dilemas por onde passaram a 
coletividade e as pessoas em suas vidas individuais ,coletivas e políticas 
começaram a exigir respostas e decisões imediatas e concretas que dizem 
respeito à humanidade e bem-estar e desenvolvimento do futuro.

Em 2005, a bioética, com a aprovação da Declaração Universal de 
Bioética e Direitos Humanos, ampliou a agenda bioética, incluindo, 
além de temas biomédicos e biotecnológicos, questões sanitárias, sociais 
e ambientais de grande interesse, principalmente para os países mais 
pobres.

3.2 A aplicação dos princípios da bioética na pesquisa com 
células -tronco embrionárias

A utilização da terapia celular, baseada na transferência de células ou 
tecidos ou órgãos danificados, é uma das grandes esperanças da medicina 
do futuro. Desse ponto de vista, é inegável o valor da experimentação 
do uso de células-tronco embrionárias humanas.

Do ponto de vista ético, a primeira problemática enfrentada é o 
fato de a origem dessas células poder ser de embriões excedentes da 
reprodução humana assistida ou da produção de embriões já com a 
intenção  experimental. Esta última opção é de opinião da maioria que 
eticamente seria absurda e imoral.   

Resta o debate que divide opiniões a respeito do uso das 
células-tronco embrionárias provenientes dos embriões excedentes da 
reprodução assistida humana.

LUCIANA MELO BRUNO MAIA – CECÍLIA ÉRIkA D’ALMEIDA LÔBO



DIÁLOGO JURÍDICO

319

Dessa forma, o problema seria muito maior do que se imagina. Por 
detrás do uso experimental de células-tronco embrionárias humanas, 
surge um debate a muito adiado pela sociedade. O que fazer com os 
embriões humanos excedentes congelados?

Em todo mundo, existem Bancos de Embriões congelados que estão 
esperando por uma definição.

Em primeiro lugar, o embrião pode ser considerado com um indivíduo 
com direitos? Em nosso ordenamento, são assegurados os direitos ao 
nascituro que nascer com vida.

O conceito de início da vida foi por muito tempo debatido e 
especulado a ponto de existir várias teorias, mas a mais aceita é o conceito 
de que a vida começa com a fecundação. Sendo assim, o embrião seria 
um ser humano com expectativas de direitos e dentre eles o direito à vida. 
Um indivíduo vulnerável que conforme o novo conceito bioético deveria 
ser amparado pela sociedade e pelo Estado, como uma perspectiva social 
e de defesa da espécie humana.

Um indivíduo que conforme o conceito de autonomia deveria 
ser respeitado e defendido, principalmente devido a sua condição de 
vulnerabilidade.

A ciência, em prol da tecnologia e do progresso, não pode a qualquer 
preço colocar em risco a integridade da espécie humana. Conforme o 
princípio da beneficência, o pesquisador deveria sempre procurar o 
melhor para as pessoas envolvidas nas pesquisa, mas, com a extensão 
da nova visão bioética, procura-se criar objetivos e valores científicos 
para o avanço da ciência, mas associado ao bem-social e benefício de 
gerações futuras.

Mas atualmente, a bioética estendeu o seu conceito epistemológico 
para uma abordagem mais ampla e global para a defesa da preservação 
da espécie humana e do ecossistema em que vivemos.

O princípio da não maleficência corresponde à obrigação de sempre 
proporcionar o melhor para o indivíduo sem lhe causar dano. Assim sendo, 
a utilização de embriões em pesquisas causa danos irremediáveis, já que 
é impossível extrair as células-tronco sem o extermínio do embrião.

Diante de todos estes princípios, até que ponto as pesquisas com 
seres humanos elaboradas na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas 
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se diferenciariam do uso de embriões para a retirada de células-tronco 
embrionárias? Até que ponto vale tudo em prol da ciência?

Cientistas a favor das pesquisas atestam que estes embriões não 
poderiam ser considerados seres humanos já que ainda não estariam 
inoculados no útero humano. Outro aspecto abordado seria o fato que 
os embriões a serem utilizados nessas pesquisas seriam aqueles que 
não possuiriam mais viabilidade para a implantação no útero materno e 
nascimento com vida.

A partir desse aspecto, as implicações aumentariam mais ainda, pois 
e se começassem a aumentar as reproduções assistidas mascaradas com 
o intuito de obter embriões para a experimentação?

O que aconteceria nos países pobres e menos favorecidos que já são 
sabidamente vítimas de experimentações de empresas farmacêuticas com 
medicamentos novos e não regulamentados? Provavelmente seriam os 
primeiros desfavorecidos. 

É comum a consideração do embrião como um bem que merece 
especial proteção e valorização. Por outro lado, não existe acordo 
quanto ao grau de respeito e direito merecidos por eles nas sociedades 
diversas. Tudo depende da cultura e dos valores de um determinado 
grupo social.

Sobre o ponto de vista das pessoas que se beneficiariam com essas 
pesquisas, a análise bioética também poderia ser feita.

O fato dessas pesquisas beneficiarem uma grande quantidade de 
enfermos que até o momento não possuem nenhuma esperança de cura 
para suas doenças também deve ser considerado.

Patologias até então incapacitantes e incuráveis, degenerativas, como 
o câncer, poderiam ter uma solução e então seria um grande passo para 
a humanidade.

O fato é que: Será que esta perspectiva de cura, já que ainda não 
está bem-definido o benefício do uso dessas células, vale o sacrifício de 
embriões humanos?

Existem pesquisas alternativas com células-tronco somáticas que 
são extraídas de outras fontes, como o cordão umbilical, que tem se 
mostrado eficazes.
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A pesquisa inicial com células-tronco embrionárias também tem 
mostrado complicações com o aparecimento de tumores derivados 
dessas células.

Sendo assim, como agir? O que a bioética pode nos ajudar para 
resolver este problema?

Para Volnei Garrafa (1998), neste início do século XXI, a questão 
ética adquire uma identidade pública. Não pode mais ser considerada 
apenas como uma questão de consciência a ser resolvida na esfera da 
autonomia privada, de foro individual. Ela cresce em importância no 
que diz respeito à análise das responsabilidades sanitárias e ambientais, 
assim como na interpretação histórico-social mais precisa dos quadros 
epidemiológicos e na determinação das formas de intervenção a serem 
programadas e priorizadas. Enfim, na responsabilidade do Estado frente 
aos cidadãos, principalmente aqueles mais frágeis e necessitados, e na 
preservação da biodiversidade e do próprio ecossistema, patrimônios que 
devem ser preservados de modo sustentado para as gerações futuras. 

4 Conclusão

Com os avanços da tecnologia moderna, vários procedimentos 
levaram a sociedade a discutir seus aspectos éticos e legais. A bioética 
veio como uma ciência que tem a finalidade de ajudar a solucionar estes 
conflitos éticos.

O debate devido ao uso de células-tronco embrionárias em 
experimentos está entre os temas mais abordados, pois implica na 
destruição do embrião congelado excedente.

O grande dilema consiste no conceito de vida humana e nas questões 
éticas do seu início.

O importante é a discussão com a sociedade sobre o assunto, a fim 
de chegar a um consenso. 

Deve-se levar em consideração o andamento em que está a pesquisa 
e se realmente o uso de células-tronco seria o melhor ou se as pesquisas 
com células-tronco somáticas, que estão mais evoluídas e não possuem 
os dilemas éticos, seriam a solução mais adequada.
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viúva (cônjuge virago) com a concubina, notadamente face aos recentes 
julgamentos das cortes maiores do país, realizou-se investigação sobre 
a citada questão, sobretudo por se considerar oportuno o momento para 
a abordagem da temática.

Abstract: This paper examines the controversy on the (im)possibility 
of pro rata apportionment, with concubines, of social security pensions 
received by widows, highlighted after the recent judgments held 
at Brazilian higher courts, which created the adequate moment for 
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1 Introdução

O direito, como fato social que é, não está imune a mudanças: 
norteado pela sociedade que o estatuiu, molda-se a mesma de acordo 
com as suas inovações e aceitações, fazendo transparecer, assim, sua 
dinamicidade e flexibilidade.

A Constituição Federal de 1988 constituiu um importante marco 
sociojurídico, ampliando definições, dando nova percepção a institutos, 
alguns ainda nem normatizados, valorizando, em última análise, a 
dignidade da pessoa humana. 

Destarte, para além de conceitos, trouxe também a previsão de 
direitos inerentes a todo cidadão, os quais devem co-existir com as demais 
regras do ordenamento jurídico pátrio.

O presente trabalho se presta a analisar um tema polêmico, que se 
insere na interseção do direito de família, com o direito previdenciário, 
sendo, ainda, permeado pelos preceitos do direito constitucional. 
O propósito, ainda que de forma sucinta, é de se tecerem considerações 
acerca da evolução do conceito de família no país, da diferença entre 
união estável e concubinato, assim como sobre a real finalidade das 
prestações previdenciárias. 

Buscou-se esgotar os assuntos periféricos à questão principal, 
objetivando-se alcançar a gradativa e essencial abordagem de cada um 
dos subtemas, para que, por fim, possam ser compreendidas decisões 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à possibilidade ou não de 
divisão de prestação de cunho previdenciário – a pensão por morte – entre 
a viúva (cônjuge virago) e a concubina, sem olvidar do posicionamento 
recentemente adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

2 A instituição “família” no Brasil

Ante as inúmeras mudanças que foram ocorrendo ao longo dos 
séculos na estrutura familiar brasileira, não poderia o direito quedar-se 
silente, o que soaria como ignorá-las, favorecendo-se, deste modo, a 
formação de um abismo entre o direito e os fatos sociais, o que, como 
salientado, não é crível – pelo menos em tese – dada a dialética relação 
existente entre os mesmos. Sobre referido aspecto, Dias (2007, p. 29) 
consigna que:
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A sociedade evolui, transforma-se, rompe com tradições e amarras, 
o que gera a necessidade de constante oxigenação das leis. [...] 
o regramento jurídico da família não pode insistir, em perniciosa 
teimosia, no obsessivo ignorar das profundas modificações 
culturais e científicas, petrificado, mumificado e cristalizado em 
um mundo irreal, ou sofrerá do mal da ineficácia.

Ao longo dos anos, a legislação e a doutrina jurídica do país vêm 
adequando-se às evoluções sociais, aprimorando conceitos e a respectiva 
abordagem dos mais variados temas. 

Quanto à instituição da família, não foi diferente. Outrora, 
entendia-se “família” a que advinha do matrimônio, para o qual não era 
possível a dissolução; ou mesmo um conjunto de pessoas que tinham 
em comum ascendentes, ou que se ligavam por laços de filiação e 
consanguinidade. 

Hoje, porém, em decorrência de inúmeras transformações sociais, 
buscou o ordenamento jurídico pátrio conceituar o instituto de forma 
a superar-se tal ideia. O advento da Constituição da República em 
1988 fez validar conceitos que já vinham sendo afirmados pela própria 
jurisprudência da época, e, como bem ressaltou Dias (2007, p.30), 
“num único dispositivo, espancou séculos de hipocrisia e preconceito”, 
ampliando, significativamente, o conceito de família, ao dispor no 
artigo 226, caput: “a família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado”.

Outrossim, igualou os direitos e deveres de homens e mulheres, ao 
dispor que:

Art. 5º – [...]

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição [...].

Art. 226 – [...]

§ 5º – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

Logo, a família hierarquizada, que teve durante muito tempo o 
“homem/cônjuge varão” como pilar, por ser o chefe do núcleo familiar, 
perdeu tal característica, podendo ser administrada por qualquer um de 
seus membros.
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3 Ainda na concepção da referida autora, há de se reconhecer a família oriunda das “uniões 
homoafetivas”.

Ademais, passou-se a admitir outras formas de constituição de 
família, de acordo com as previsões contidas nos parágrafos 3º e 4º do 
já citado artigo 226, verbis: 

Art. 226 – [...]

§ 3º – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 
a lei facilitar sua conversão em casamento;

§ 4º – Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes; [...].

O traço marcante da família, após a Carta Magna de 1988, é o 
reconhecimento do pluralismo das relações familiares, aumentando, pois, 
o seu espectro. Assim, fora a família advinda do casamento, a segunda 
entidade familiar tratada é a união estável; nos termos do citado parágrafo 
4º, reconheceu-se, também, a comunidade formada por qualquer dos 
pais com seus descendentes, chamada doutrinariamente de “família 
monoparental”; assim como é família a “universalidade dos filhos” que 
não contam com a presença dos pais3 (DIAS, 2007, p. 39).

Farias e Rosenvald (2008, p. 5) ressaltam: “a transição da família 
como unidade econômica para uma compreensão igualitária, tendente a 
promover o desenvolvimento da personalidade de seus membros, reafirma 
uma nova feição, agora fundada no afeto”. 

3 união estável e concubinato

Farias e Rosenvald (2008, p. 381) destacam que uma adequada 
compreensão da união estável só é possível a partir de uma abordagem 
histórica, notadamente para que se verifique a contribuição da 
jurisprudência pátria quanto ao assunto.

Ocorre que “os sagrados laços do matrimônio”, na vigência do Código 
Civil de 1916, eram a única forma possível de constituição de família, e, 
até a edição da lei do divórcio (Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977), 
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4 O próprio Supremo Tribunal Federal, que antes da Carta de 1988 tinha competência para tanto, 
editou as súmulas nºs 380 e 382, que, conquanto regrando os efeitos patrimoniais, não deixavam 
de tutelar às pessoas que viviam da maneira colocada, .

5 Salientam Farias e Rosenvald (2008, p. 375) que a legislação civil absorveu, ademais, regras 
estampadas nas Leis nºs 8.971/1994 e 9.278/1996.

6 Terminologia expressamente adotada pelo vigente Código Civil.

era indissolúvel; muitas pessoas, que viam seus matrimônios ruírem – só 
que apenas de fato, não de direito – ao ingressarem em novas relações 
afetivas, passaram a perseguir a proteção jurídica para as ditas relações, 
quando, então, a jurisprudência dos tribunais pátrios4 passou a lhes dar 
guarida (FARIAS e ROSENVALD, 2008, p. 383-385). 

Finalmente, com o advento da Constituição de 1988, como 
mencionado, a união estável foi reconhecida como entidade familiar, no 
parágrafo 3º, do artigo 226.

O Código Civil de 2002, no rumo traçado pela Constituição, 
debruçou-se sobre o assunto, ao dedicar um de seus livros para tratar da 
união estável5. 

No intuito de diferenciar “união estável” de “concubinato”, a priori, 
ressalta-se que o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.723, define 
o que seja união estável, dispondo: “é reconhecida como entidade 
familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 
de constituição de família”. 

Por outro lado, o referido código, no artigo 1.727, definiu que “as 
relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato”.

Com efeito, é perceptível que a principal diferença entre “união 
estável” e “concubinato”, nos moldes delineados pela legislação civil, 
reside no fato de as pessoas respectivamente envolvidas serem ou não 
impedidas de contraírem matrimônio: aqueles que vivem em união estável, 
e são denominados companheiros6, não possuem impedimento legal para 
casar, sendo certo que o casamento, ato formal e solene, não acontece 
apenas por uma questão de ausência de interesse; quanto ao concubinato, 
concubino é aquele que, em sendo casado, mantém clandestinamente um 
outro relacionamento, e não casa devido aos impedimentos legais, ou seja, 
tal ato é juridicamente impossível, recebendo, por isso, vários apelidos, 
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tais como “amantes”; “mancebos”; “amásios” etc. (AZEVEDO, 2002), 
e, como destaca Dias (2007, p. 160): “a palavra concubinato carrega 
consigo o estigma de relacionamento alvo de preconceito”.

Na vigência do Código Civil de 1916, havia, ainda, uma diferenciação 
de concubinato entre “puro” e “impuro”, no sentido bem colocado por 
Farias e Rosenvald (2008, p. 385): 

[...] a doutrina se encarregou de diferençar o concubinato em 
duas categorias: i) o concubinato puro (composto por pessoas 
que poderiam casar, mas preferiam não fazê-lo); ii) o concubinato 
impuro (formado por pessoas que não poderiam casar, como, 
por exemplo, as pessoas casadas, caracterizando o típico e 
conhecido exemplo das “amantes”. Era o concubinato adulterino 
ou incestuoso). 

Contudo, no atual momento, é descabido fazer tal diferenciação, pois 
para o que se conformava ao “concubinato puro”, hoje se tem a união 
estável (GAGLIANO, 2008).

4 A relação de natureza previdenciária

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), disposto pela Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Lei de Benefícios da Previdência 
Social (LBPS), tem por fim assegurar aos seus beneficiários – segurados 
e dependentes – meios indispensáveis de manutenção, “através da 
atribuição de prestações, por motivo de incapacidade, desemprego 
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” (artigo 
1º).

Ressalta Savaris (2007, p. 347) que a generalidade dos benefícios 
da previdência social, além da prova do requisito específico – 
a situação de necessidade protegida por lei, cuja ocorrência atribui ao 
beneficiário o direito a certo benefício – tem sua concessão vinculada 
ao aperfeiçoamento de dois requisitos de caráter geral: (i) qualidade de 
segurado (ou dependente) e (ii) carência.

Sem ter a pretensão, neste ensaio, de esmiuçar o assunto, mas 
tão-só compreender conceitos gerais, indispensáveis ao esclarecimento 
da temática investigada, esclarece-se que 
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7 A recente jurisprudência do STJ tem entendido, quanto aos dependentes da primeira classe (inciso I), 
ser a presunção de dependência econômica relativa, é dizer, se admite, no caso concreto, prova em 
contrário.

o benefício da pensão por morte insere-se no rol daqueles que se 
destinam a cobrir verdadeiros riscos de subsistência. Distingue-se 
das prestações voluntárias ou programáveis, como a aposentadoria 
por tempo de contribuição e por idade, pois seus destinatários, 
diante do fato causador, vêem-se premidos, da noite para o dia, 
da fonte de sua subsistência (SAVARIS, 2007, p. 346).

Segundo Martinez (2001, p. 450), “pensão por morte é benefício de 
pagamento continuado, substituidor da remuneração do segurado falecido 
(provedor), devido aos seus dependentes”.

O artigo 16 da Lei nº 8.213/1991 lista quem são os dependentes do 
RGPS, verbis:

Art. 16 – São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido;

II – os pais;

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido.

O rol de dependentes tratados no artigo supra transcrito é dividido 
em classes, previstas em cada um dos incisos, sendo que a existência de 
dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os 
das classes seguintes; a dependência econômica das pessoas indicadas 
no inciso I é presumida7 e a das demais deve ser comprovada (redação 
dos §§ 1º e 4º). 

Coimbra (1994, p. 108) os define como “beneficiários indiretos, 
relacionados com o segurado por dependência econômica, vínculo mais 
abrangente que aquele resultante dos laços da família civil, critério que 
se adota em razão das finalidades sociais”.

Como se observa, quanto aos cônjuges, a dependência é presumida, 
não se distinguindo entre homem e mulher para a caracterização de tal. 
Por expressa previsão do artigo 76 da Lei nº 8.213/1991, o cônjuge que 
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recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com 
os demais dependentes da primeira classe, e ainda que tenha havido 
a dispensa de alimentos quando da separação judicial, não haverá 
impedimento da percepção da pensão por morte do ex-marido, se 
comprovada a necessidade do benefício. (ARTIFON, 2007, p. 397)

Quanto aos companheiros, exige-se a prova da existência da união 
estável, nos moldes supra expendidos. É importar ressaltar que Artifon 
(2007, p. 398), citando Rocha e Baltazar Júnior, expõe que a melhor 
interpretação a ser dada a posição dos companheiros é a de que a 
Constituição, enquanto centro unificador do direito público e privado, não 
restringiu o direito à pensão apenas aos que entabulem uma união estável, 
mas também a todos os que convivem, ainda que haja impedimento ao 
reconhecimento de união estável, “como na hipótese do segurado casado 
que possui também uma companheira que dele depende” (destacado).

Em caráter conclusivo sobre a existência de dependência econômica 
para fins de concessão da pensão por morte aos dependentes do segurado, 
a referida autora assim expõe: “nos diversos questionamentos atuais 
acerca do tema, tem-se primado por soluções que levam em conta a 
circunstância da EFETIVA DEPENDÊNCIA, que é, em última análise, 
o que justifica a concessão do benefício da pensão por morte” (ARTIFON, 
2007, p. 418) (destacado).

5 As decisões do STJ quanto ao rateio da pensão por morte entre a 
viúva (cônjuge virago) e a concubina

Na forma já debatida, do acompanhar do direito frente à evolução dos 
fatos sociais, situação que atualmente desafia juízes e tribunais pátrios 
diz respeito ao seguinte questionamento: a convivência por vários anos 
de casal impedido de ter reconhecida união estável, por ser o homem 
casado, daria direito a mulher – “concubina”, em caso de falecimento do 
mesmo, e de comprovada dependência econômica, de ter reconhecido 
o direito de recebimento à pensão por morte, na forma de rateio com a 
viúva (cônjuge virago)?

Nesse sentido, grande é a divergência jurisprudencial, ora 
não reconhecendo o direito concubina em fazer jus ao rateio, ora 
reconhecendo-lhe tal; confiram-se os julgados do STJ:
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MILITAR. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE 
CONCUBINA E VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE. I – Ao erigir 
à condição de entidade familiar a união estável, inclusive 
facilitando a sua conversão em casamento, por certo que a 
Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não 
contemplaram o concubinato, que resulta de união entre homem 
e mulher impedidos legalmente de se casar. Na espécie, o acórdão 
recorrido atesta que o militar convivia com sua legítima esposa. 
II – O direito à pensão militar por morte, prevista na Lei nº 
5.774/71, vigente à época do óbito do instituidor, só deve ser 
deferida à esposa, ou a companheira, e não à concubina. Recurso 
especial provido. (STJ. REsp 813.175-RJ. 5ª Turma. Rel. Min. 
Felix Fischer – DJ 29.10.2007). 

PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RATEAMENTO 
DE PENSÃO ENTRE ESPOSA VIÚVA DO EX-SEGURADO E 
A CONCUBINA. “Concubina que não comprovou dependência 
econômica e relacionamento estável com o ex-segurado”. 
Matéria cujo conhecimento compete à Justiça Comum Estadual. 
Incompetência da Justiça Federal. Divergência comprovada. 
Recurso conhecido e provido. (STJ. REsp 355.883-RS. 5ª Turma. 
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJ 19.12.2002). 

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – PARTILHA DA PENSÃO 
ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA – COEXISTÊNCIA DE 
VÍNCULO CONJUGAL E A NÃO SEPARAÇÃO DE FATO 
DA ESPOSA – CONCUBINATO IMPURO DE LONGA 
DURAÇÃO. “Circunstâncias especiais reconhecidas em juízo”. 
Possibilidade de geração de direitos e obrigações, máxime, no 
plano da assistência social. Acórdão recorrido não deliberou à luz 
dos preceitos legais invocados. Recurso especial não conhecido. 
(STJ. REsp 742.685-RJ. 5ª Turma. Rel. Min. José Arnaldo da 
Fonseca. DJ 05.09.2005).

Contudo, recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), 
inclusive com destaque do Ministro Relator, no sentido de que o tema 
posto para julgamento estava a merecer pronunciamento do STF, 
parece ter mostrado qual o direcionamento deverá agora ser dado ao 
questionamento colocado acima, pois, embora veiculado no âmbito de 
um Recurso Especial, com reflexos inter partes, tem-se por criado um 
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importante precedente, notadamente por ser oriundo do tribunal que no 
país é incumbido de zelar pela Constituição, é dizer, frente aos assuntos 
de índole constitucional, o STF “bate o martelo e dá a última palavra”. 
Observe-se: 

COMPANHEIRA e CONCUBINA – DISTINÇÃO. Sendo o 
Direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, 
expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado 
à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não 
está incluindo o concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO 
– MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da 
pensão decorrente do falecimento do servidor público pressupõe 
vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se 
impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento 
da família, a concubina. (STF. RE 397.762-BA. 1ª Turma. Rel. 
Min. Marco Aurélio. DJe 12.09.2008).

Ainda no âmbito do recurso citado, merece, por fim, destaque o 
posicionamento adotado pelo Ministro cujo voto foi vencido (Ministro 
Carlos Ayres Brito), relevando que nos relacionamentos existentes entre 
o que se denomina de “concubinos”, não há como se negar que o amor é 
viabilizado, e seus agentes ainda se fazem acompanhar de toda uma prole, 
financiando o lar com a comunhão de receitas e despesas, consignando, 
ademais, in verbis que: 

com efeito, à luz do Direito Constitucional Brasileiro, o que 
importa é a formação em si de um novo e duradouro núcleo 
doméstico. [...] Em síntese, esse é mais um campo de regulação em 
que a Constituição Brasileira dá mostras de respirar os depurados 
ares de uma nova quadra histórica. Um tempo do mais decidido 
prestígio para o direito à liberdade amorosa, e, por conseguinte, 
ao princípio da “dignidade da pessoa humana” (inciso III do art. 
1º). [...] (RE 397.762-BA, p. 19 e 21).

6 Conclusão

[...] não se protege a família por si mesma, mas para que, através 
dela, sejam tuteladas as pessoas que as compõem. Assim sendo, 
seja qual for o núcleo familiar, merecerá especial proteção do 
Estado para que através dele esteja garantida a dignidade de seus 
membros. (FARIAS e ROSENVALD, 2008, p. 376).
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Partindo da citação acima transcrita, reconhece-se que a discussão 
acerca da possibilidade de a viúva (cônjuge virago) ter de vir a dividir 
a prestação previdenciária denominada de “pensão por morte” com 
a concubina, não obstante seja um tema polêmico, visto toda a carga 
de regras sociais imposta aos indivíduos, merece o enfretamento do 
ordenamento jurídico pátrio, tanto sob o prisma do direito vigente, como 
das atuais manifestações jurisprudenciais e doutrinárias.

Assim, em um momento que se proclama a “dignidade da pessoa 
humana” como norte para todas as relações, sem olvidar, obviamente, 
do afeto como a mola propulsora das entidades familiares, bem como da 
força normativa dos preceitos constitucionais, acredita-se não ser razoável 
vincular o encaminhamento hermenêutico da temática sub examen de 
forma dissociada destas premissas, como o fez, data vênia, o STF em sede 
do julgamento do RE 397.762-BA, por tal importar em um verdadeiro 
contrapasso, malferidor frontal de todas diretrizes referidas.

Ainda que se esteja longe de chegar a um consenso quanto ao 
assunto ora investigado, por todo o exposto, destacadamente pela lógica 
estampada por Artifon (2007), anteriormente ressaltada, tem-se que, 
em que pese a dita decisão proferida pelo STF, o certo é que, perante a 
previdência social, o que se objetiva, em última análise, é a manutenção 
da situação fática, pelo que, restando demonstrada a dependência 
econômica de integrante de relação familiar “ainda sem condições 
jurídicas para o casamento”, deverá o mesmo ter garantido o rateio de 
pensão por morte, para que minimamente possa continuar satisfazendo 
suas necessidades.
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A BIOÉTICA COmO mEDIADORA DOS CONFLITOS 
mORAIS

REJANE ALVES HOLANDA1

Resumo: O presente trabalho versa sobre a importância do papel mediador 
exercido pela bioética frente aos conflitos morais. São examinados os 
conceitos da bioética, da ética, da moral, da deontologia, da teleologia, 
da virtude, bem como os fatos que denotaram relevância a bioética, o 
surgimento da teoria principialista, as posteriores críticas sofridas por 
esta teoria e por fim o modelo da complexidade focado na visão global, 
que consegue reunir da forma coesa todos referenciais teóricos que 
possibilitam a bioética, como filosofia aplicada, cumprir seu papel de 
auxiliar a reflexão, daqueles diretamente responsáveis pelo processo 
decisório dos conflitos morais.

Abstract: This paper assesses the relevance of the mediating role played 
by bioethics regarding moral conflicts. The author examines the ideas of 
bioethics, ethics, morality, deontology, teleology and virtue, as well as the 
facts that gave relevance to bioethics, the appearence of the principialist 
theory and the criticism regarding it and, furthermore, the complexity 
model focused on a global overview, which can coherently gather all 
the theoretical frameworks that enable bioethics, as a kind of applied 
philosophy, to fulfill its role of assisting the thoughts of those directly 
in charge of the decision-making process in moral conflicts.

Sumário: 1 Introdução – 2 Conceito de bioética, ética e moral; 2.1 Conceito 
de bioética; 2.2 Conceito de ética e moral – 3 Conflito moral: deontologia 
e teleologia – 4 O papel mediador da bioética está em consonância com 
a visão ética aristotélica – 5 A teoria principialista como proposta para 
mediar conflitos morais; 5.1 A crítica à teoria principialista – 6 Teoria da 
complexidade – 7 Conclusão.

1 Acadêmica do 7º semestre do Curso de Direito da Faculdade Farias  Brito, Monitora de Processo 
Cível I e Estagiária da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região.



DIÁLOGO JURÍDICO

338

Palavras- chave: Bioética. Conflito moral. Mediação. Teoria principialita. 
Modelo da complexidade.

1 Introdução 

A bioética surge a partir da necessidade de reflexão sobre as 
implicações do agir humano nas questões relacionadas à vida, pois os 
avanços da tecnologia e da biologia colocam o homem diante de conflitos 
morais relacionados ao início, ao desenvolvimento e ao fim da vida.  

Um exemplo de como o avanço tecnológico pode gerar conflitos 
morais e éticos na sociedade, é o caso dos fetos anencéfalos. Durante 
séculos, convivemos com a impossibilidade de realizar exames durante 
a gestação, os quais detectassem problemas de má formação do feto, 
destarte, não havia motivos que ensejassem dúvidas quanto à manutenção 
ou interrupção da gravidez devido a problemas dessa ordem, diga-se 
anencefalia. Porém, nos dias atuais com o rotineiro acompanhamento 
do desenvolvimento do feto, mês a mês, nas palavras de  Lobo 
(2006:132) é plenamente possível que “durante o desenvolvimento 
pré-natal, sejam detectados erros genéticos que provoquem anomalias 
graves incompatíveis com a vida extra-uterina. Tal diagnóstico, além de 
exacerbar os conflitos, agravando suas consequências, ainda acarretará 
o início do processo de luto dos pais”.

Diante de situações como esta, antes inusitadas, mas agora bem 
presentes no centro das discussões, é imprescindível uma ciência que 
preze, primordialmente, pelos valores morais que a sociedade precisa 
consolidar, para preservar a vida e a dignidade da pessoa humana. 

Essa ciência foi denominada de bioética por seu criador, Van 
Rensselaer Potter, que, desde o princípio, a definiu como uma questão 
de sobrevivência da espécie humana, por representar o essencial 
enlaçamento entre a cultura científica e a moral. 

Hodiernamente, a bioética está presente em tantas situações, quantas 
se possa imaginar, a saber, relaciona-se com a saúde; a qualidade de 
vida; a psiquiatria; os distúrbios sexuais; a toxicomania; as atividades 
sociais; a deficiência e reabilitação; o envelhecimento das populações; 
a relação médico paciente; a atividade de trabalho; a doença profissional; 
o esporte; o meio ambiente, entre outras.

Destarte, a fim de captar o real sentido da bioética, procuramos 
explicá-la, mormente, por sua etimologia, sua vertente filosófica e seu 
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papel enquanto mediadora dos conflitos morais que envolvem a sociedade 
e seus valores.

Considerando que na sociedade existem os conservadores e os 
progressistas com dilemas morais específicos, tem-se a necessidade da 
bioética mediando os conflitos morais coletivos e individuais. 

2 Conceito de bioética, ética e moral

2.1 Conceito de bioética

 A palavra bioética etimologicamente consiste na aliança dos 
termos “bio”, que propõe o estudo da vida, e do termo “ética”, que tem 
por finalidade orientar uma conduta moral no desenvolvimento das 
ciências que tratam da vida. “Vale observar que alguns pesquisadores, 
universidades e países compreendem o elemento ‘bio’ da (bio)ética como 
mais relacionado à biomedicina e à biotecnologia, enquanto outros o 
interpretam já imprimindo o sentido mais amplo de vida.” (GARRAFA; 
KOTTOW; SAADA, 2006:19).

Nas palavras de Fabriz (2003:81): 
O termo bioética formulou-se a partir da junção dos termos 
bios, vida e ethos, ética. Não obstante essa formação vocabular, 
que podemos identificar como um neologismo, sabemos que as 
preocupações em torno de uma ética perante a vida não são tão 
novas assim.

Van Rensselaer Potter, biólogo e oncologista, criou o termo bioética, 
em 1971, com sua obra Bioética: uma ponte para o futuro. Para Diniz 
e Guilhem (2005:12), “Essa proposta de Potter de associar biologia 
(entendida, em sentido amplo, como o bem-estar dos seres humanos, 
dos animais não humanos e do meio ambiente) e ética é o que hoje se 
mantém como o espírito da bioética”.  

O Prof. Joaquim Clotet2 (1995) definiu a bioética como uma ética 
aplicada que se ocupa do uso correto das novas tecnologias na área das 
ciências médicas e da solução adequada dos dilemas morais por elas 
apresentados. Em 2005, disse3 que a bioética não é uma disciplina, é 
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2 Implantou a primeira disciplina de Bioética no Brasil em 1988 no então Curso de Pós-Graduação 
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uma atitude diante da vida. Tal afirmativa liga-se ao fato da bioética 
ser uma área interdisciplinar que possibilita a troca de conhecimentos 
entre as disciplinas, propiciando a melhor compreensão das pessoas, 
sobretudo em assuntos específicos, tais como, as pesquisas utilizando 
células-tronco.

Na visão de Fabriz (2003:85):
Cuida-se, a partir da ótica da bioética de orientar a conduta 
humana nas áreas das ciências da vida objetivando imprimir em 
tais condutas certos valores e princípios morais. Neste sentido, 
há que se compreender a bioética como uma ética aplicada às 
várias dimensões da vida humana. Implementar um projeto de 
mudança do homem moderno a partir dos valores pós-modernos. 
(grifo nosso).

Para Dall’Agnol (2005:7), “Se for levada em conta a origem da 
palavra, “bio-ética”, ela significa, simplesmente, a ética da vida. Dizer 
somente isso todavia, não é muito esclarecedor. Para se entender melhor 
o que está implícito nessa expressão, é preciso discutir mais a própria 
ética”.

Portanto, a partir do exposto apreende-se que para melhor 
compreender a bioética é imprescindível o estudo da ética.

2.2 Conceito de ética e moral

   Embora alguns autores considerem a ética como sinônimo da 
moral, mormente, devido a origem dos termos, pois ambos referem-se 
aos costumes, não há como negar que são diferentes. Nesse sentido, de 
forma objetiva, Vásquez (1999:23) esclarece que: “A ética é a ciência 
da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano. Não se deve 
confundir aqui a teoria com o seu objeto: o mundo moral”.

Ainda, segundo Vásquez (1999:103):
(...) as ciências são um conjunto de proposições ou juízos sobre 
aquilo que as coisas são: enunciam ou indicam aquilo que alguma 
coisa é. Seus enunciados não tem caráter normativo, isto é,  não 
indicam o que alguma coisa deve ser. Como ciência, a ética 
também é um conjunto de enunciados a respeito de um objeto 
específico, ou do setor da realidade que chamamos de moral.

REJANE ALVES HOLANDA



DIÁLOGO JURÍDICO

341

Destarte, a ética é uma ciência que estuda o comportamento humano, 
não é uma regra em si, mas uma forma de entender a essência das regras, 
porquanto tem caráter eminentemente teórico e reflexivo sobre a moral, 
sua pretensão é justificar, por exemplo,  porque uma determinada conduta 
é aceitável ou não. 

Nesse contexto, a moral é o fato de nos preocuparmos  em nossa 
vida individual e social, na vida privada e na vida pública, como 
agir bem ou agir mal, enquanto a ética é o estudo deste fato, e 
mais ainda, é a busca para estabelecer o que se deve entender por 
bem e por mal, e quais os fundamentos para este estabelecimento. 
Assim temos, historicamente, éticas diferentes. (ASSMANN 
2006:81).

Dall’Agnol (2005) entende ética como uma reflexão filosófica sobre 
a moralidade e propõe sua divisão em metaética, ética normativa e ética 
prática. No entanto, Bittar (2004) apresenta uma divisão dicotômica 
da ética: a ética normativa e a metaética. De forma que, enquanto a 
primeira se detém no estudo das normas morais, a outra cuida da reflexão 
sobre os sistemas éticos, ou seja, estuda e avalia ética normativa. Para 
Vázquez (1999), a tarefa da metaética é o estudo da natureza, função e 
justificação dos juízos morais, ou seja, da possibilidade da apresentação 
de argumentos, bem como de quais os mais adequados para demonstrar 
a validade de um juízo moral.

De acordo com Bittar (2004), a ética normativa se detém no estudo 
das normas morais, e suas principais teorias são: as deontológicas e 
teleológicas.

3 Conflito moral: deontologia e teleologia 

A palavra deontologia foi originada do grego deon que significa dever, 
enquanto teleologia provêm do grego telos, que indica fim. Ambas objetivam 
auxiliar na resolução de questões práticas do melhor modo possível. Na 
explicação de Vázquez (1999), a primeira divide-se em deontológicas do 
ato e deontológicas da norma e a segunda em egoísmo ético e utilitarismo. 
A deontologia do ato é  aquela que leva em conta cada situação específica, 
afim de decidir de forma adequada,  sem contudo aplicar a norma que é sempre 
geral, e na deontologia da norma,  teorizada por Kant, a norma geral deve ser 
aplicada em todos os casos, sendo inadmissíveis as exceções. Essa lei moral 
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que deve ser seguida por todos assume o nome de imperativo, dividindo-se 
em: imperativos categórico e hipotético. O imperativo categórico é aquele 
cuja ação realizada independente do fim, ou seja, das consequências, 
devendo a norma ser seguida sem exceção. Já no imperativo hipotético, ao 
contrário, a ação é realizada na busca de um determinado fim. Por sua vez, 
a teleologia relaciona o que deve ser feito com as vantagens provenientes 
da ação, caso esta seja realizada em benefício próprio dar-se-á o egoísmo 
ético, e sendo realizada em prol de terceiros, temos o utilitarismo.                                                                                                                 
Segundo os ensinamentos de Marinoff (2007), tanto a deontologia 
quanto a teleologia guardam em si forças e fraquezas. A imparcialidade, 
por exemplo, da teleologia é a sua força; porém a sua desconsideração 
potencial pelos direitos individuais e pelo processo apropriado é sua 
fraqueza. Do mesmo modo, pode-se dizer que a força da deontologia 
está em pautar-se por regras morais, no entanto sua fraqueza está na 
dificuldade em estabelecer exceções viáveis a essas regras. Se em cada 
uma destas teorias existem limitações, como a bioética encontrará o 
melhor meio para  mediar os  conflitos morais? 

4 O papel mediador da bioética está em consonância com a visão ética 
aristotélica

Diante do contínuo avanço nas pesquisas científicas, tais como as 
relativas ao genoma humano, as células-tronco, entre inúmeras outras 
no campo biomédico, o ser humano vê-se cotidianamente diante de 
temas novos, que geram dúvidas e ansiedade sobre a futura utilização 
das descobertas, e que, além disso, demandam uma nova disciplina, a 
bioética.

A partir dos ensinamentos de Sgreccia (1996:46) temos que:
Essa nova disciplina, segundo tudo que foi exposto, não pode 
ser concebida como uma simples informação sobre opiniões e 
sobre posições éticas existentes na sociedade e na cultura, mas, 
devendo sugerir valores de referências e linhas de escolha 
objetivas sobre critérios válidos. Indubitavelmente, não pode 
faltar a informação e o confronto, mas num quadro de discussão 
crítica e de orientação normativa. (grifo nosso)

Para orientar a conduta dos profissionais que lidam com as 
questões envolvendo tais temáticas, é importante o papel mediador da 
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bioética. Nesse sentido, Fabriz (2003:104) aponta: “a bioética como 
mediadora entre dois polos de poder: o poder da biociência e o poder 
do Estado”.

Ao ressaltar o papel da bioética na mediação dos dilemas morais, cabe 
observar que a ética aristotélica “se detém, sobretudo, no conceito de 
mediedade para explicar que a virtude é um meio-termo entre excessos. 
É esse meio-termo alcançável pelo discernimento dos opostos (excesso e 
carência), que fortalece o bem viver coletivo em sociedade”. (BITTAR, 
2004:203).

A teoria da ética de Aristóteles é também extremamente 
importante. Ele definiu a bondade como a virtude pela qual todas 
as criaturas racionais se empenham, uma visão otimista, sem a 
menor dúvida. A virtude depende de a pessoa ter uma escolha, e 
Aristóteles acreditava  que a escolha virtuosa era o Meio-Termo, 
ou o equilíbrio entre os dois extremos. A coragem por exemplo 
é um meio termo ente a temeridade e a covardia. (MARINOFF, 
2007:80).

Enfim, o meio-termo proposto por Aristóteles trata da escolha virtuosa, 
caminho que deve ser seguido pela bioética, enquanto mediadora dos 
conflitos morais. Contudo, resta saber: a bioética dispõe de ferramentas 
eficazes que a possibilitem encontrar tal equilíbrio? De que forma a 
bioética propõe mediar os conflitos?

5 A teoria principialista como proposta para mediar conflitos morais

De início, é preciso compreender a teoria principialista, como surgiu 
e do que trata, para ao final delinear sua eficácia na mediação. Doravante, 
inicia-se com esta finalidade um retorno a história da bioética.

Em sua obra, Diniz e Guilhem (2005) explicam que filósofo Albert 
Jonsen atribui a três episódios a consolidação da bioética. O primeiro 
foi a divulgação, em 1962, do artigo na revista Life, cujo próprio título, 
“Eles decidem quem vive e quem morre”, relata o descaso do comitê de 
ética hospitalar nos Estados Unidos que, diante dos poucos equipamentos 
de hemodiálise existentes, deveria decidir com critérios médicos quem 
teria prioridade, porém, ao contrário, o comitê delegou a escolha a leigos, 
que usaram, obviamente, critérios não médicos para seleção. 
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O segundo acontecimento, em 1966, foi fruto da iniciativa do 
anestesista Henry Beecher, que extraiu 22 relatos, de jornais com 
prestígio internacional, sobre as pesquisas realizadas com os “cidadãos 
de segunda classe”, como denominavam os deficientes mentais, idosos, 
recém-nascidos, enfim, pessoas impossibilitadas de se opor a qualquer 
tratamento. Um dos relatos coletados, por Beecher, por exemplo, 
mencionava a introdução do vírus da hepatite em pessoas com problemas 
mentais, a fim de verificar a etiologia da doença, isto é, o estudo de suas 
causas. Outra prática retratada consistiu em introduzir, clandestinamente, 
células vivas de câncer em 22 pacientes idosos e senis, apenas para 
acompanhar as reações. Ademais, Beecher observou que, dos 50 casos 
compilados, apenas dois apresentavam o termo de consentimento do 
paciente. Desse modo, constatou que para coibir as práticas cruéis e 
desumanas na realização de pesquisas científicas era imprescindível 
condicionar a realização destas ao consentimento do participante. 

Na sequência, o terceiro acontecimento que contribuiu para relevância 
da bioética foi o transplante de coração, realizado em 1967, porque afinal 
quem poderia garantir que o doador já havia morrido?

Diante destas situações, em que os seres humanos foram relegados a 
condição de objeto  durante pesquisas médicas, a primeira providência foi, 
em virtude deste latente desrespeito à dignidade humana, a criação, em 
1974, pelo governo e congresso estadunidenses, da Comissão Nacional 
para Proteção de Participantes Humanos em Pesquisa Biomédica, cujo 
trabalho resultou no Relatório Belmont. 

Este relatório, por sua vez, foi ampliando suas fronteiras, para além da 
proteção em pesquisas, e seus três princípios definidos como autonomia, 
beneficência e justiça, foram as ferramentas encontradas para mediar os 
conflitos morais. Sobre o disposto Costa (2008:13) afirma que:

Em 1979, ano seguinte à publicação do Relatório, com o lançamento 
do livro Princípios da ética biomédica, o principialismo passa 
a ser de uso dominante, tanto na pesquisa científica como no 
campo assistencial, disseminando-se rapidamente por todos os 
continentes. Os princípios transformaram-se em ferramenta 
para mediar os conflitos morais na prática biomédica. (grifo 
nosso)
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No livro, Princípios da ética biomédica, de Tom Beauchamp e 
James Childress, surge o quarto princípio, o da não maleficência. Não 
obstante, haver quem compreenda este princípio como parte integrante 
do princípio da beneficência, credita-se, aqui, a devida importância 
aos quatro princípios, mormente, diferenciando-os a partir de suas 
peculiaridades e formas de aplicação. 

No tocante ao princípio bioético da autonomia, Dall’Agnol (2005) 
considera importante ter em mente que autonomia é a capacidade de 
deliberar, e autônomo é aquele que reúne três condições: a liberdade, 
o desejo de agir e o conhecimento das consequências de sua ação. Logo, 
conclui que a bioética, ao estabelecer o princípio de respeito à autonomia 
das pessoas, pretende justamente que seja respeitada a capacidade de cada 
um decidir. Cita como exemplo de aplicação desse princípio o fato de 
qualquer agente ter autonomia para optar entre continuar ou não a viver 
em certas circunstâncias. E acrescenta o seguinte:

Se se aplica esse mesmo princípio ao contexto da ética médica, ele 
implica que um profissional de saúde deve respeitar as escolhas 
e decisões de seus pacientes. Isso não significa que ele não possa 
dar sua opinião ou intervir de algum modo. Todavia, ele não pode 
agir contra a vontade do paciente, que tem o direito de ter suas 
opiniões próprias, de atuar livremente a partir de suas crenças e 
valores.(DALL’AGNOL, 2005:16).

Neste mesmo sentido, Andrade Júnior (2002:243) afirma que 
“o princípio da autonomia significa que deve ser respeitada a faculdade 
ética do paciente em recusar o tratamento que lhe for oferecido”. Por 
tudo quanto visto, autonomia pressupõe a relação de respeito às crenças e 
opiniões de cada indivíduo, que deve ser informado sobre sua condição, 
a fim de sopesar as vantagens e desvantagens do tratamento. Em suma, 
“é sobre esse princípio que se fundamentam sobretudo a aliança 
terapêutica entre médico e paciente e o consentimento aos tratamentos 
e terapias.” (SGRECCIA, 1996:167).

O princípio da beneficência consiste no agir de modo a fazer o bem, 
não por caridade, mas pelo exercício de um dever a ser cumprido da 
melhor maneira, enquanto o princípio da não-maleficência, consiste no 
abster-se de prejudicar:
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A bem da verdade, o princípio da beneficência, que corresponde 
à obrigação hipocrática de fazer o bem (do latim bonum facere), 
e o princípio da não maleficência, que igualmente corresponde 
a uma obrigação hipocrática, a de não usar o mal (do latim non 
nocere), nada mais são do que desdobramentos do reconhecimento 
da dignidade da pessoa humana no âmbito biomédico. (SILVA, 
2002:174).

O princípio da justiça que do ponto de vista formal traduz o princípio 
da igualdade, mas como diz Dall’Agnol (2005) resta sempre o problema 
de saber que critério permite considerar os indivíduos iguais ou diferentes, 
até porque não existe qualquer dúvida que enquanto pessoas, somos 
todos iguais, isto é, possuímos os mesmos direitos e obrigações. Porém, 
sob o aspecto material, vários são os critérios para se considerar uma 
distribuição justa, mas prevalece a máxima “distribua os bens segundo 
a necessidade”. Diedrich (2001:215) fala sobre a criação desse princípio 
pela Comissão Nacional para Proteção de Participantes Humanos em 
Pesquisa Biomédica:

O princípio da justiça foi tratado pela comissão por meio de 
questionamentos, especialmente sobre a quem cabe os benefícios 
da pesquisa e quem deve suportar seus riscos, observando ser 
recente a associação de pesquisa científica com a concepção de 
justiça. Cuidaram das várias formas de conceber esse princípio, 
tendo sido  admitidas e relacionadas cinco: a cada pessoa uma 
cota igual; a cada pessoa de acordo com a necessidade; a cada 
pessoa de acordo com seu esforço; a cada pessoa de acordo com 
sua contribuição à sociedade e a cada pessoa de acordo com seu 
mérito.

Destarte, esse princípio é importante no que se refere a pesquisa, pois 
determina a divisão dos riscos e das benesses dos estudos, para “evitar 
discriminações e injustiças nas políticas e nas intervenções sanitárias” 
(Bellino, 1997:199). Assim, esta concepção de justiça deve primar pela 
igualdade de oportunidade e acesso às vantagens oriundas dos resultados 
obtidos com as pesquisa. Neste contexto, Guerra (2005) o define como 
o princípio que garante a relação equânime e justa dos benefícios dos 
serviços de saúde, significando, portanto, a equidade no tratamento, 
obrigando instituições de saúde e governo à uma distribuição uniforme 
dos recursos à saúde. 
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5.1 A crítica à teoria principialista

De acordo com Diniz e Guilhem (2005), os filósofos Danner Clouser 
e Bernard Gert consideram que o principialismo apresenta duas grandes 
falhas. A primeira delas é a falta de conexão entres os princípios,  porque 
cada um dos princípios foi elaborado a partir de diferentes teorias da 
filosofia moral, a saber: a autonomia de Immanuel Kant; a beneficência 
de John Stuart Mill; a não maleficência de Gert; e a justiça de John Rawls.   
Portanto, é justamente a inexistência de conexão e hierarquia entre os 
princípios que torna a aplicação confusa, a depender de deduções do 
julgador. A segunda falha é o emprego equivocado do termo “princípio” 
para indicar os quatro elementos facilitadores da ação, uma espécie de 
checklist, no qual estão presentes os tópicos a serem observados antes 
da decisão. Afinal, tais elementos não apresentam as características 
necessárias ao status de princípios, muito embora funcionem como uma 
bússola a indicar o caminho viável.

Em se tratando da aplicação dos princípios, observa-se que, existem 
conflitos e indeterminações de conceitos como aponta Bellino, senão 
vejamos:

A esfera do princípio da autonomia, em sua aplicação, é 
deontológica, quer dizer, funda direitos e obrigações prescindindo 
das obrigações de agir. A esfera do princípio de beneficência 
é, em sua aplicação, teleológica, funda os direitos e  deveres 
nas consequência das ações. Os dois princípios, se não estão 
integrados, conduzem a esferas contrastantes. O próprio princípio 
de justiça, que consiste em proporcionar a cada um o que é 
legitimamente seu, não é pacífico em sua aplicação porque trata-se 
de determinar o que seja devido a quem e porquê. A justiça pode 
ser baseada no princípio da autonomia ou no da beneficência ou 
em uma integração dos dois princípios. Isso determina, segundo 
os casos, diversas formas e interpretações da justiça. (BELLINO, 
2005:202).

 Tais conflitos podem ocorrer, por exemplo, quando o princípio 
deontológico, da autonomia, protege a liberdade de escolha do 
paciente em realizar um tratamento ou não e o princípio teleológico, da 
beneficência, protege o bem estar do paciente por meio do tratamento, 
independente de sua escolha. Neste sentido, imagine um caso em que 

A BIOÉTICA COMO MEDIADORA DOS CONFLITOS MORAIS



DIÁLOGO JURÍDICO

348

o paciente por motivos religiosos se recusa a transfusão de sangue 
necessária a sua sobrevivência, o que deve ser feito? Deve prevalecer a 
autonomia ou a beneficência?  

Essa dificuldade em saber qual deles deve prevalecer é tratada por 
Dall’agnol (2005:39), da seguinte forma:

(...) a aparente dificuldade do principialismo de resolver 
satisfatoriamente o dilema moral se deve ao fato de que ele é 
composto tanto de princípios deontológicos (do grego deon, 
dever), como por exemplo o respeito à autonomia, à não 
maleficência e à justiça, quanto por um princípio teleológico (do 
grego télos, fim), a saber, a beneficência. Assim, muitas vezes o 
profissional da saúde se vê na situação complicada de não saber se 
deve agir a partir do princípio da autonomia e respeitar a vontade 
do paciente ou a partir do princípio da beneficência a fazer aquilo 
que sua ciência exige.

Como no presente caso concreto com relação a dependência do 
fumo:

O que deve ser mais importante: respeitar a autonomia do 
indivíduo e não proibi-lo de fumar, mesmo diante de um quadro 
de infecção pulmonar, ou, em nome da beneficência impedi-lo 
de comprar cigarros? Em casos de listas de espera de pulmão, 
deve-se considerar a pessoa não fumante prioritária em respeito 
ao princípio da justiça social? ( DINIZ e GUILHEM, 2005:36).

Quando há uma colisão de princípios como essa, um princípio irá 
sobrepor-se ao outro, na medida em que for mais justo, ou seja, na medida 
em que os valores presentes na situação protegida por um princípio 
for julgada preponderante ao valor protegido pelo outro princípio? Ou 
poderão ser harmonizados?

Essas antinomias, que ocorrem quando há conflitos na aplicação 
dos princípios incompatíveis a mesma situação, devem ser resolvidas 
observando o caso concreto, podendo tanto ser aplicada à primeira 
quanto à segunda alternativa, porque, afinal, nada obsta que os princípios 
possam conviver harmoniosamente. Visto que, ao afastar um princípio 
e aplicar o outro, o primeiro não será extirpado pelo segundo. Assim, 
Bonavides (2003:280) explica que: “A colisão ocorre, p. ex., se algo é 
vedado por um princípio, mas permitido por outro, hipótese em que um 
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dos princípios deve recuar.  Isto, porém, não significa que o princípio do 
qual se abdica seja considerado nulo, nem que uma cláusula de exceção 
nele se introduza”.  

Por tudo isso, considera-se que, diante da ausência de critérios 
prévios para resolução de conflitos entre princípios, é possível obstar 
antinomias por meio, primeiro, da harmonização, e não sendo possível 
esta, através da sobreposição de um princípio ao outro, observando cada 
caso concreto. Até porque, os princípios bioéticos não são absolutos, eles 
comportam exceções e aplicações distintas, a considerar o sopesamento 
dos valores em questão. 

Ademais, também surgiram críticas quanto à universalidade dos 
princípios da teoria principialista, mormente, devido à necessidade de 
respeito às diferenças culturais,  porque  em cada contexto o conteúdo 
atribuído ao princípio deve ser concebido de forma diferente, tornando-se 
inviável uma aplicação geral, que despreze as interpretações autóctones, 
nas discussões dos problemas que atingem distintamente cada região. Nas 
palavras de Bellino (1997:204) “querer obrigar a priori a complexidade 
e a imprevisibilidade das situações humanas sob a legislação de alguns 
princípios morais abstratos significa recusar a condição histórica finita  
do homem”.

Nestes termos, segue a análise crítica de Garrafa (2006:14), sobre a 
adoção de princípios universais enfocando que

até hoje, com honrosas exceções, as nações do chamado Terceiro 
Mundo estão habituadas, nos mais diferentes campos a importar 
(a)criticamente ciência e tecnologia das nações industrializadas, 
muitas vezes com consequências desastrosas para os povos 
receptores. Recentemente passou-se a importar, também (a)
criticamente, “pacotes éticos”, como no caso do principialismo. 

Em virtude da compreensão, que os princípios da teoria pricipialista 
não são universais, e que, portanto, não se deve apenas adotá-los, 
acriticamente, como pacotes éticos do primeiro mundo, mas urge 
encontrar uma bioética com princípios da América Latina, que 
considerem a cultura latino-americana e os problemas sociais que ela 
apresenta. Porque, cada vez mais é necessário atender às diferenças para 
que haja respeito às diferenças.
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Ao abordar a temática do direito à diferença, Maia (2008:84) revela 
que

a igualdade ideológica já não corresponde ao anseio metafísico 
do homem e da mulher. As religiões se multiplicam e se 
individualizam para atender às diferenças. Há quase cem anos 
Durkheim vaticinava esse processo de evolução histórica. E porque 
o direito também não responderia às diferenças humanas?

No mesmo sentido, porque também a bioética não responderia às 
diferenças humanas? Segundo Garrafa  (2006:51), desde sua criação, o 
principialismo sofreu críticas referentes ao  respeito  às diversidades:

A bioética principialista de Georgetown foi mais bem aceita 
nos países de língua inglesa, mas, desde o início, sofreu muitas 
críticas, sendo atacada por seu dedutivismo abstrato e seu 
fundamentalismo alheio à diversidade de cultura e valores. Entre 
essas concepções críticas e alternativas destacaram-se a ética 
casuística, o procedimentalismo, a ética das virtudes, as éticas 
feministas e dos cuidados, as éticas narrativas, a ética kantiana, o 
utilitarismo, as teorias baseadas nos direitos e o comunitarismo.

Dentre estas concepções críticas citadas, no começo dos anos 1990, 
surge a bioética feminista abordando a temática das desigualdades 
sociais, de gênero, das teorias antirracistas, de estudos culturais, contudo 
na visão de Diniz e Guilhem (2005) não se trata apenas de uma defesa 
da condição feminina, das minorias raciais ou dos interesses de grupos 
não hegemônicos, a bioética crítica, representa uma nova onda reflexiva 
na qual aqueles historicamente desconsiderados – mulheres, minorias 
étnicas e raciais, deficientes físicos e mentais, idosos – passam a compor 
a pauta de discussões. 

A partir deste contexto, no qual se verifica diversas críticas, 
além do feminismo, elaboradas a partir dos questionamentos sobre a 
aplicabilidade da teoria principialista, como uma teoria moral e universal, 
capaz de resolver situações conflituosas, resta a indagação: será mesmo 
que a aplicação desses quatro princípios gerais é suficiente para resolver 
todos os dilemas morais no campo bioético? 

Para Bellino (1997:56): “Em sua prática, a bioética deve ajudar a 
consciência moral do homem a discernir, até a inventar, o próprio modo 
de agir em uma dada situação em conformidade aos princípios e aos 
valores morais”, logo, ele não concorda com a restrição a solução dos 
problemas bioéticos aos princípios da teoria principialista.
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Neste desígnio, “a bioética disciplina em permanente construção, 
deve colaborar na tarefa de oferecer ferramentas capazes de sempre 
proporcionar as melhores circunstâncias aos habitantes do planeta”. 
(COSTA, 2008:18). Importa saber, como é possível realizar tão 
nobre tarefa? Neste espírito, utiliza-se um novo modelo corolário da 
complexidade.

6 Teoria da complexidade

Segundo Moraes e Peixoto (2008:124), “Os princípios bioéticos 
da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça orientam os 
pesquisadores e profissionais da saúde, porém não serão de per si 
suficientes para resguardar o valor da pessoa humana, se não receberem 
as luzes do princípio da dignidade e dos valores fundamentais”. 

Compreende-se de tal afirmativa, que os princípios da teoria 
principialista não são o único meio para resolver os conflitos morais 
bioéticos do mundo, verifica-se, além disso, que eles precisam aliar-se 
a outros meios, também imprescindíveis  ao conhecimento dos valores 
e dos dilemas das diversas sociedades. 

Portanto, nestes termos, os saberes, incluindo tanto os princípios 
bioéticos, quanto o princípio da dignidade, os valores fundamentais, as 
virtudes, entre outros meios, devem estar integrados, para que, justamente 
dessa integração de conhecimentos, brote a compreensão dos fenômenos 
bioéticos, de conseqências inesperadas e paradoxais, para os quais não 
há respostas prontas, e que exigem uma visão global, do todo, contrária 
a fragmentação.

Justamente, neste sentido, caminha a teoria da complexidade, 
modelo proposto à bioética por José Roberto Goldim, em 2002, que 
promove a aproximação dos referenciais teóricos, como o principialismo, 
os direitos humanos, as virtudes, a alteridade, entre outros, com os 
casos paradigmáticos, de modo que essa união possibilite aquilo que 
a compartimentalização dificulta: uma visão total, ampla, global do 
conhecimento.
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Para Goldim (2008:01), a teoria da complexidade é um modelo que 
propõe:

(...) uma reflexão integrada dos pensamentos dialéticos e 
analíticos. A abordagem analítica de um problema, dilema, conflito 
ou desconforto ético, engloba os fatos, as suas circunstâncias, a 
formulação de diferentes alternativas ou cenários, com suas 
respectivas consequências possíveis. A abordagem dialética 
do problema envolve os diferentes referenciais teóricos e os 
casos relacionáveis já descritos, que se assemelham à situação 
em questão. Utilizando a teoria da complexidade, é possível 
uma reflexão analítica e dialética do problema, baseando-se no 
conjunto destes elementos e não apenas em um deles.

Desta forma, como dito anteriormente, os princípios não devem 
ser compreendidos como absolutos, mas devem manter a harmonia, 
segundo uma lógica da complexidade, onde cada princípio ligado ao 
outro obsta antinomias, a partir de uma visão que elementos diferentes 
são inseparáveis constitutivos do todo:

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (como o econômico, o político, 
o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto 
de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 
partes, as partes entre si. (MORIN, 2002:38).

Ademais, a complexidade na bioética é sobretudo a reunião dos 
aspectos fundamentais capazes de fornecer o subsídio imprescindível 
a tomada de decisão. Contudo, não se trata de uma resposta pronta 
e acabada, porque, conforme Morin (apud GARRAFA, 2006:78), 
“a complexidade não é uma resposta, mas uma provocação, um problema 
a ser resolvido porque a cultura secular contemporânea ocidental, baseada 
no determinismo, tem sido incapaz de lidar com as contingências.”

Problemas multidimencionais ensejam diálogo entre os saberes, uma 
inteligência global, uma percepção que ultrapasse o estudo isolado de 
uma parte e os ditames de seguir sempre uma ordem, uma especialidade, 
um modelo universal. É preciso ousar, inovar na resolução dos conflitos 
morais bioéticos, “é preciso nos impor pela cultura, pelo conhecimento, 
pois só eles trazem a luz para iluminar a Caverna de Platão e nos livrar 
da cegueira ideológica, onde somente as sombras tétricas mostram o que 
convém aos que nos guiam”(MARQUES DE LIMA, 2003:62).
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7 Conclusão

Enfim, será que a aplicação dos quatro princípios da teoria 
principialista é suficiente para resolver todos os dilemas morais no 
campo bioético? 

No decorrer desse trabalho, verificou-se que além dos princípios 
da teoria principialista são necessários outros elementos que auxiliem 
na busca de soluções dos dilemas bioéticos. Observa-se que, da união 
de várias teorias e modelos, surge um complexo necessário à resolução 
desses dilemas. Destarte, é assim como uma ciência sempre em construção 
e em diálogo com outros saberes, que a bioética cumpre seu papel de 
mediadora dos conflitos morais, porque não é isoladamente que os 
princípios bioéticos encontrarão as melhores soluções, mas vivenciando 
as peculiaridades dos contextos e diversidades sociais e culturais.

Ademais, após o exame da bioética, por meio dos conceitos da ética, 
da moral, da deontologia e teleologia, da teoria da virtude, da apresentação 
dos fatos que denotaram relevância à bioética, do surgimento da teoria 
principialista e das posteriores críticas sofridas por ela, conclui-se que 
o modelo da complexidade focado na visão global, consegue reunir da 
forma coesa os referenciais teóricos que possibilitam a bioética, como 
filosofia aplicada, cumprir seu papel de auxiliar a reflexão, daqueles 
diretamente responsáveis pelo processo decisório dos conflitos morais.

Portanto, a complexidade mostra um caminho com largos horizontes 
de onde é possível extrair dúvidas, conclusões, teses, antíteses e sínteses, 
mas que não se traduz em receita, porque, como foi dito, a complexidade 
não pode ser vista como uma resposta acabada, mas ao contrário, tem 
o propósito de mostrar que é preciso ir além e conectar aquilo que está 
desconectado, enxergar o sentido do desconhecido, harmonizar as partes 
ao todo e apreender um significado amplo de um universo que fornece 
respostas.

Diante de todo o exposto, apreende-se que a bioética, ao permitir 
uma reflexão constante, ao aliar-se a diversos saberes e complexos 
referenciais, mostra-se capaz de encontrar os caminhos ideais  à mediação 
dos conflitos morais bioéticos.
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