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CAPÍTULO I 
 

A SIMPLIFICAÇÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS: A EVOLUÇÃO E A 
COMPREENSÃO HISTÓRICA ATÉ AO SÉCULO XXI 

 
 

Rui Miguel Zeferino Ferreira1  
Universidade de Santiago de Compostela 

 
Introdução 
O sistema tributário do final do século XX e início do presente século veio 

enfatizar a ideia que o mesmo se tornou um amontoado de exigências 

desproporcionadas sobre o contribuinte médio. Efetivamente, a globalização e, dentro 

desta, a internacionalização das economias conduziu a uma crescente complexidade 

dos sistemas tributários, carregados de obrigações acessórias, de normas de anti 

abuso, de regimes particulares e especiais de tributação. Na presente abordagem o 

que se questiona é a complexidade dos sistemas tributários e os seus efeitos sobre a 

eficiência e o custo do desvio de recursos tão necessários ao crescimento económico. 

Por isso, ainda que problemático e a merecer um afincado estudo, não nos 

debruçamos de forma pormenorizada sobre qual a fundamentação da tributação no 

século XXI, nem sobre quais as finalidades dos tributos e os limites da tributação. 

A tributação pode ser estudada sobre distintas perspetivas, não só no plano 

jurídico, mas como afirma LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2016, p. 21) “sendo a 

tributação um fenómeno histórico, político, económico e social, as contribuições 

oferecidas por essas aproximações não podem ser desprezadas na busca da 

construção de um sentido ao todo tributário”. Por isso, as questões de natureza 

tributária fazem parte de um ramo sui generis da ciência jurídica, que sofrendo a 

influência dos condicionalismos sociais, são o resultado do funcionamento do sistema 

político, das suas conceções e modificações, e das ideologias económicas e sociais2. 

Em suma, a análise das questões de natureza tributária não pode ser desconectada 

da realidade económica, social e histórica, que existe em cada específica comunidade 

                                                           
1 Doutorando em Direito Público na Universidade de Santiago de Compostela; Mestre em 
Direito na menção de ciências jurídico-económicas pela Universidade do Porto. 
2 Veja-se: FERREIRA, Rui Miguel Zeferino “A crise do sistema democrático ocidental: a 
degradação da confiança dos jovens nas instituições democráticas”. Administración Pública, 
Juventud y Democracia Participativa, Coord. Rubén Miranda Gonçalves. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2016, pp. 71-83. 
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política, pelo que será sobre esta última vertente que o presente capítulo pretende 

debruçar-se. 

1. Enquadramento histórico dos sistemas tributários 
Importa ter presente que o atual sistema tributário tem pouca relação com o 

sistema idealizado na época liberal dos séculos XVIII e XIX, tanto no que respeita aos 

seus princípios basilares como no que respeita aos seus fins e objetivos. Este facto 

também não pode deixar de estar relacionado com a construção da ideia de Estado, 

em especial quando observamos o nível de intervenção que este deve ter na 

sociedade e na economia. Esta intervenção irá influenciar de modo significativo o nível 

de complexidade e de falta de eficiência dos sistemas tributários. Apesar disso, tal 

como no liberalismo, no século XXI continua-se em busca do sistema tributário ideal, 

isto é, da fórmula ótima de compatibilização entre a eficiência e a equidade3. Não 

devemos ter a pretensão de alcançar modelos perfeitos, o que corresponderia a uma 

utopia, pelo que devemos almejar obter, num mundo imperfeito, apenas um modelo 

“possível”, cientes de todas as suas falhas. Naquilo que é possível construir torna-se 

evidente que os sistemas tributários podem ser aperfeiçoados de modo a garantir uma 

maior eficiência, sem que tal implique uma restrição do ideal de justiça tributária. 

Na atualidade, tal como já era reconhecido pelos liberais do século XVIII e XIX, 

não é sustentável a existência de um sistema de anarquismo político, pelo que ainda 

que limitado é fundamental a existência da figura do Estado. A sua existência 

pressupõe como é consabido a obtenção de recursos financeiros para garantir a 

prossecução dos seus fins, os quais podem ser discutíveis, mas não ao ponto de não 

existir a figura do Estado. 

 

1.1. O sistema tributário da antiguidade à monarquia absoluta 
O período do liberalismo marca o fim da época conhecida como o tempo dos 

antigos, em que os tributos eram vistos como uma restrição à liberdade e, como tal, 

incompatíveis com ela. Efetivamente, os cidadãos (livres) por deterem essa condição 

não pagavam impostos e, quando existia tal obrigação, era apenas a título excecional 

e nunca com a natureza de imposto. A sua natureza jurídica assemelhava-se a um 

                                                           
3 Sobre a possibilidade da reinvenção do Estado do século XXI, segundo as conceções liberais 
clássicas do século XVIII e XIX, veja-se: DEL MASSO, Fabiano; MIRANDA GONÇALVES, 
Rubén; FERREIRA, Rui Miguel Zeferino. “A (Re)Invenção do Estado do Século XXI: O 
Regresso ao Liberalismo como Suporte do Sistema Democrático”. Revista Internacional 
Consinter de Direito. Lisboa: Editorial Juruá, Vol. I, 2015, pp. 306 y ss. 
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empréstimo, que deveria ser reembolsado4. Isto é, os impostos eram nessa época 

vistos como o preço a pagar pela falta de liberdade. 

Posteriormente, ainda antes da época liberal, instituiu-se a ideia que os tributos 

careciam da obtenção de consentimento, o que decorria da liberdade que todos 

passaram a gozar, ainda que muitas vezes tal liberdade fosse apenas aparente e não 

real. Assim, qualquer pagamento tinha se ser justificado dentro do espaço da sua 

liberdade. Esta é a época em que o poder tributário vai ser repartido entre o Estado 

(coroa), o Clero (igreja) e a Nobreza (senhores feudais). Assim, o poder tributário 

assumiu com o feudalismo a natureza de Estado patrimonial, para no século XVI 

transmutar-se em Estado de polícia, o que ocorreu muito pela influência dos filósofos 

políticos como THOMAS HOBBES5. É com estas modificações que surgiram os 

primeiros sinais de intervencionismo estatal na direção de economia.  

 

1.2. O sistema tributário no liberalismo 
Com o liberalismo chegou-se ao Estado fiscal ou Steuerstaat6, isto é, ao 

Estado fundado nos impostos, pelo seu modo de financiamento ser primordialmente 

baseado nessas receitas. Inicialmente o pensamento liberal clássico fundou o Estado 

num nível de intervenção mínimo, sem intervenção na economia e, bem assim, 

garantindo a liberdade de iniciativa económica, razão pela qual passou a ser 

conhecido como “guarda-noturno”.  

No seguimento do pensamento do filósofo JOHN LOCKE (1967, pp. 287-300; 

368-371), a propriedade estava salvaguardada, pelo que qualquer restrição como era 

o caso dos tributos, obrigava à existência do consentimento dos cidadãos. É pois 

evidente, a conexão entre a liberdade e a propriedade, na construção do contrato de 

sociedade, em que os tributos passam a ser vistos como o preço da liberdade, para 

que se ficasse livre do poder do Estado. Segundo PAUL KIRCHHOF (2004, pp. VIII-

IX), o tributo aparece neste período como garantia da liberdade. Isto é, o citado autor 

defende que a economia era deixada para a iniciativa dos privados, pelo que o 

imposto era a cobrança para o Estado de uma medida adequada do rendimento 

privado. 

 

 

 

                                                           
4 Neste sentido veja-se: KIRCHHOF, Paul. Der sanfte Verlust der Freiheit. München, Wien: Carl 
Hanser, 2004, p. 52. 
5 HOBBES, Thomas. Leviatã: Lisboa: INCM, 4.ª Ed., 2010. 
6 Neste sentido veja-se: SCHUMPETER, Joseph. Die Krise des Steuerstaats. Graz, Leipzig: 
Verlag Leuschner & Lubensky, 1918. 
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1.3. O sistema tributário no Estado social 
Seguiu-se o Estado social, que não deixando de ter a sua natureza fiscal, 

ultrapassou o arquétipo do Estado mínimo, em consequência do qual passou a ter a 

necessidade de um grande volume financeiro de tributos, o que veio aumentar 

exponencialmente a complexidade dos sistemas tributários e dos encargos financeiros 

e administrativos a cargo dos indivíduos-contribuintes. Nesta nova formulação a 

liberdade ganha uma natureza coletiva e não individualista, segundo o qual não 

haveria liberdade num panorama de desigualdades sociais7. Assim, os tributos 

passam a ser considerados como o preço pago pela sociedade, para que o Estado 

elimine as desigualdades e garanta a liberdade dos cidadãos mais desfavorecidos. 

Daqui resulta a criação do princípio tributário da progressividade do imposto, por força 

de uma ideia de redistribuição de rendimentos. Por isso, a norma tributária passa a 

compreender a função de arrecadar (Ertragsfunktion), podendo ainda ter outras 

funções, identificadas na doutrina sob distintas designações, mas que se resumem ao 

efeito da carga (Belastungswirkung) e da estruturação (Gestaltungswirkung)8. Outras 

designações falam em função de distribuir a carga fiscal (Lastenausteilungsfunktion), 

função indutora e função simplificadora9. 

 

2. O sistema tributário do século XXI 
No século XXI o crescimento do Estado começa a ser criticado e colocado em 

causa, com fundamento que o seu agigantamento não acarreta nem os pretendidos 

efeitos redistributivos, nem a mais adequada eficiência económica. Efetivamente é 

hoje visto que tais objetivos apenas serão alcançáveis com a participação ativa e 

motivada do setor privado. Estamos perante aquilo que no futuro será o Estado pós-

moderno, que se inspirará no regresso a um Estado de cariz liberal e de tipo guarda-

noturno. Isto é, um Estado de regulação e intervenção mínima, apenas com o escopo 

de proteção dos fins essenciais que os outros não podem garantir. A isto conduzem as 

modernas designações de Estado Subsidiário ou Estado de Segurança.  

                                                           
7 Sobre a intervenção do Estado nas políticas públicas e o resultado dessa intervenção na 
criação do problema da sustentabilidade das finanças públicas, tanto quanto à questão 
orçamental como quanto à dívida pública, veja-se: FERREIRA, Rui Miguel Zeferino Ferreira. 
“Os grupos de interesse e a sua intervenção nas políticas públicas: regulamentação e 
supervisão através do estudo do sistema dos Estados Unidos da América”. Cadernos de 
Dereito Actual. Santiago de Compostela: núm. 3, 2016, pp. 9-27; e “Apontamentos acerca do 
problema da dívida pública portuguesa do século XXI”. Cadernos de Dereito Actual. Santiago 
de Compostela: núm. 5, 2017, pp. 123-137. 
8 Neste sentido veja-se: BIRK, Dieter. Steuerrecht I: Allgemeines Steuerrecht. München: C. H. 
Beck, 1988, pp. 16-18 e 58-62.  
9 Por seu lado, MUSGRAVE (1980, p. 3) introduziu uma nomenclatura semelhante com as 
designações função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. 
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Na perspetiva de LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2016, p. 38), que apenas se 

acompanha parcialmente, estar-se-á a verificar “o retorno da liberdade à sociedade 

civil, com a negação da omnipresença estatal”. Se a segunda parte da afirmação é de 

acompanhar, já a primeira, aceitando-se que existe o retorno da liberdade, ela será, 

em primeiro lugar, o retorno da liberdade ao indivíduo. Logo, onde tenta sustentar uma 

liberdade coletiva, defende-se, pelo contrário, o ressurgimento da liberdade do 

indivíduo (individualismo), uma vez que aquilo que se designa de sociedade de civil é 

o resultado da liberdade do individuo e do individualismo, os quais não são contrários 

à existência da referida sociedade civil. Por isso, quando se fala em liberdade coletiva 

deve antes falar-se em preço a pagar pela liberdade individual. 

No século XXI o individuo não está disponível a pagar o preço que lhe vem 

sendo imposto para garantir a sustentabilidade do Estado social, quer por ter um custo 

demasiado oneroso, quer porque os resultados são no mínimo insatisfatórios. Esse 

preço é simbolizado pelos elevados impostos, aproximando-se do confisco, o que é 

impraticável na atualidade por retirar espaço à liberdade dos indivíduos10.  

Segundo LUÍS EDUARDO SCHOUERI, na atualidade vêm surgindo um 

conjunto de novas necessidades sociais, as quais exigem cada vez mais recursos 

financeiros para a construção da dita liberdade, da qual resultaria que a sociedade 

reivindicaria para si um papel mais ativo, assumindo tarefas que havia anteriormente 

delegado no Estado. Esta posição decorre exatamente da constatação que a liberdade 

desejada pelos indivíduos (pela sociedade segundo o citado autor) já não é alcançável 

pela intervenção do Estado. Além disso, o suposto preço por essa liberdade mais não 

é do que confisco. Ora, os tributos enquanto meio e fonte de financiamento dessa 

liberdade devem exigir a consagração de limites à atuação do Estado, em dois 

distintos planos. Por um lado, no montante de impostos que é cobrado e, por outro, 

pela forma como essa cobrança ocorre. Efetivamente, quer o imposto, quer as 

obrigações exigidas para a sua cobrança, não podem ser de tal forma onerosas que 

impliquem o sacrifício da liberdade do individuo. Como refere LUIS EDUARDO 

SCHOUERI (2016, p. 38) “no Estado do século XXI, é deixada de lado a ideia de que o 

Estado detém o monopólio na garantia dos direitos fundamentais”, pelo que apenas 

divergimos quando afirma que são assegurados igualmente pela sociedade, quando 

são individualmente e, primeiramente, assegurados pelos cidadãos. É que, aquilo que 

deve ser construído, em primeiro lugar, é a liberdade individual. É desta liberdade 

individual que surgirá a liberdade coletiva (da sociedade), enquanto resultado da 

                                                           
10 Em sentido ligeiramente diverso, LUIS EDUARDO SCHOUERI (2016, p.37) fala na retirada 
de recursos à coletividade, e não ao indivíduo, que a mesma necessita para prosseguir os seus 
próprios fins. 



A simplificação dos sistemas tributários: a evolução e a compreensão (...) 

 

22 

reunião das diversas liberdades individuais, pelo que não se deve ver a liberdade 

coletiva de forma autónoma, pois tal implicaria ver como possível o sacrifício da 

liberdade individual em favor da coletiva. 

Aqui chegados, não são mais os tributos um dever fundamental11, se os 

direitos fundamentais também são assegurados pelos próprios indivíduos ou pela 

reunião das suas diversas individualidades no seio da sociedade civil. Ora, a 

manutenção da tributação excessiva invalida o desenvolvimento da liberdade e da 

justiça, inclusivamente da social. 

 

3. A eficiência e a equidade do sistema tributário 
É hoje evidente que os recursos são escassos, pelo que se vem entendendo 

que os existentes devem ser distribuídos de modo a maximizar o bem-estar. Porém, 

como não é possível satisfazer toda a comunidade alguns terão de ser sacrificados, 

mostrando-se fundamental observar o problema da compatibilização entre a eficiência 

e a equidade. Do ponto de vista da eficiência privilegia-se o aproveitamento dos 

recursos de modo a garantir que a sociedade beneficie de um grau de satisfação 

possível12. Com recurso ao modelo das escolhas sociais, STIGLITZ (1999, p. 94) veio 

defender a existência de uma curva de indiferença social, onde é observável o 

comportamento da sociedade perante a escolha de uma entre várias opções. Deste 

modo, é possível perceber o quanto a sociedade estará disposta a perder para 

prosseguir outros valores, e compreender até que ponto o aumento da equidade 

compensa a perda na eficiência (STIGLITZ, 1999, p. 115).  

Os tributos para além de serem hoje um indispensável recurso financeiro, são, 

igualmente, um fator que produz importantes efeitos sobre a economia, quer pelas 

distorções que promove, quer como instrumento para atingir os fins do Estado. 

Efetivamente, a atuação Estado acaba por produzir efeitos distributivos, de alocação 

de recursos e estabilizadores. Por via da distribuição o Estado tem pretendido 

redistribuir os rendimentos das classes sociais superiores pelas mais desfavorecidas, 

como forma de diminuir as assimetrias sociais. Por seu lado, na alocação de recursos 

é possível perceber que a incidência do imposto perdeu a sua característica de 

neutralidade económica, decorrente da forma como atualmente se procede à divisão 

dos recursos para utilização no setor público e no setor privado. Com efeito, numa 

lógica de extra fiscalidade tem-se vindo a utilizar a tributação para condicionar e 

                                                           
11 Sobre o “dever fundamental” veja-se: CASALTA NABAIS, José. Por um Estado Fiscal 
suportável: Estudos de Direito fiscal. Coimbra. Almedina, 2005, p. 9 e ss. 
12 Segundo ALFREDO PARETO, o sistema será eficiente quando não seja possível equacionar 
uma situação em que o individuo possa ver a sua condição melhorada, sem que o outro seja 
prejudicado na sua situação anterior – Ótimo de Pareto. 
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induzir a adoção de certos comportamentos. No que respeita aos efeitos 

estabilizadores, os tributos são utilizados com o objetivo de manter e alcançar um 

elevado nível de emprego, bem como para a estabilidade no nível de preços e para o 

equilíbrio da balança de pagamentos. 

As opções tomadas pelos sistemas tributários têm necessariamente efeitos na 

distorção e condicionamento dos mais variados intervenientes económicos. Se 

determinados factos tributários são sujeitos a uma determinada carga tributária, o 

indivíduo adotará naturalmente comportamentos para evitar ou minimizar essa 

tributação. O condicionamento económico encontra igualmente causas na existência 

de exagerados custos de acatamento, tanto de natureza administrativa como 

financeira. Por isso, se afirma que a tributação afeta a eficiência, no ponto em que 

seria o resultado do mercado, isto é, a opção económica natural é por via da tributação 

modificada com o intuito de obter a maximização financeira do Estado. Esta perda 

efetiva de eficiência tem sido justificada com base na necessidade de implementar um 

sistema de equidade, de onde resulte a redistribuição dos rendimentos. Porém, 

cumpre colocar as questões se os atuais sistemas tributários de modelo redistributivo 

de taxas progressivas é justo e equitativo? Se a redistribuição cumpriu os objetivos a 

que se propôs? A resposta a ambas as questões terá de ser negativa. As perdas de 

eficiência decorrentes de tal modelo foram mais que superiores aos ganhos obtidos ao 

nível da equidade, embora não se negue o seu papel na compensação das falhas de 

mercado. 

 

4. A simplicidade nos sistemas tributários 
 No século XVII ADAM SMITH advertia que a tributação, enquanto limite à 

liberdade e encargo incidente sobre os indivíduos, não poderia ter cumulativamente 

associada elevados custos administrativos. A simplicidade do sistema tributário, na 

lógica com que a vemos, passa não só pela redução dos custos de acatamento a que 

se referia ADAM SMITH, mas, também, pela redução do número de tributos. Nessa 

época, alguns defenderam a hipótese de construção de um imposto único, baseado 

num sistema tributário de simplificação legislativa. Na atualidade, os sistemas 

tributários encontram-se enxameados todos os anos por dezenas de alterações 

legislativas, o que coloca em causa a segurança jurídica (NOVOA, 2000). Como 

afirmado, os tributos já representam um encargo para o indivíduo, pelo que não o deve 

ser ainda mais com obrigações acessórias de natureza administrativa, que venham a 

dificultar o cumprimento da obrigação principal de pagamento dos tributos. Em 

particular, sucede que nos países ocidentais com complexos sistemas tributários, para 

além de sujeitos a uma elevada carga tributária, têm adicionalmente o encargo 
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financeiro de “pagar para pagar os impostos”, o que não se coaduna com o princípio 

da simplicidade.  

 O princípio da simplicidade era inicialmente visto na ótica da redução do 

número de impostos em cada sistema tributário. Para tanto, bastará observar que o 

sistema fiscal português tem dois impostos gerais sobre o rendimento, com o imposto 

incidente sobre as pessoas singulares a ter uma multiplicidade de categorias de 

rendimentos (seis13); três impostos sobre o património; e nos impostos sobre o 

consumo para além do imposto sobre o valor acrescentado e do regime de IVA nas 

transações intracomunitárias, existem ainda os impostos especiais sobre o consumo14. 

Nesta lógica, existiram autores que defenderam a implementação de um imposto único 

(SELIGMAN, 1931, p. 66), o que não deve ser confundido com os sistemas de taxa 

única sobre o rendimento. A ideia que lhe está subjacente era sedutora, uma vez que 

apuradas as necessidades de receitas tributárias seriam as mesmas aritmeticamente 

divididas pelos contribuintes, o que diminuiria toda a burocracia, em particular as 

obrigações fiscais, que são inerentes à existência de um sistema complexo15. Como 

refere LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2016, p. 51) “o resultado seria uma tributação 

mais equitativa, uma vez que se saberia quanto cada um pagaria”. 

 No século XVI, BODIN propôs dentro deste paradigma a criação de um imposto 

único sobre os rendimentos (HUGON, 1951, pp. 36-37). Semelhante ideia é possível 

de encontrar em HOBBES (HUGON, 1951, p. 37), por via da tributação indireta, que 

seria uma forma de tributar as classes sociais superiores, que não estivessem sujeitas 

à tributação direta (SELIGMAN, 1969, p. 8)16. Este conjunto de teorias compartilha o 

principio-base da justificação de um imposto único, mas divergem quanto à sua 

fundamentação, pelo que não existia qualquer nível de homogeneidade. Na realidade, 

nas épocas anteriores a ideia não era consensual, sendo inclusivamente alvo de fortes 

críticas como é elucidativa a frase que foi atribuída a VOLTAIRE: “l’impôt unique, 

                                                           
13 O IRS português é atualmente composto por seis categorias do IRS, respetivamente: 
Categoria A (rendimentos de trabalho dependente); Categoria B (rendimentos empresariais e 
profissionais); Categoria E (rendimentos de capitais); Categoria F (rendimentos prediais); 
Categoria G (incrementos patrimoniais); e Categoria H (Pensões). 
14 O Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (CIEC) abrange três distintos impostos, 
o IABA (imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas); ISP (imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos); e o IT (imposto sobre o tabaco). 
15 Note-se que é devido a todo esse complexo burocrático que existem no Estado uma 
organização administrativa pesada e onerosa, baseada em repartições de finanças, direções 
distritais de finanças e outras estruturas centrais, regionais e locais semelhantes, para 
procederem à liquidação de impostos e sua fiscalização, bem como os conhecidos custos 
administrativos com o cumprimento de todas as obrigações declarativas por parte dos 
contribuintes. 
16 Em Espanha, no século XVII, foi proposto um imposto único sobre cereais (HERNANDEZ, 
1989, pp. 29-42). No que respeita a França, BIRK dá conta da criação de um imposto de um 
Sou por dia de todos os que estivessem bem de vida (2003, p. 3). 
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l’impôt inique” (SCHOUERI, 2016, p. 52), isto é, que a ideia do imposto único seria 

contrária à equidade. 

 No século XX, voltamos a encontrar a ideia do imposto único em ÉMILE DE 

GERARDIN (1852, p. 169), defensor que os impostos pagos multiplicam-se sob todas 

as formas e nomes, e são cobradas, por um lado, sobre a pessoa e, por outro, sobre a 

receita. Assim, sustentava que sendo ao mesmo tempo um imposto direto e indireto, 

estar-se-ia perante um imposto único. Após a segunda guerra mundial, SCHÜLLER 

veio defender que a indústria seria a fonte de riqueza, pelo que seria suficiente a 

criação de um imposto sobre a energia, para que toda a riqueza da sociedade fosse 

tributada (BELEEIRO, 1987, p. 219), mas tal não excluiria muitas fontes de riqueza, 

razão pela qual não teve seguidores. Na mesma época, ISSAC SHERMAN voltou a 

defender a tributação da terra17, com fundamento que o imposto sobre a propriedade 

repercutir-se-ia no consumo, o que justificaria a existência de um imposto único. Estas 

posições foram com efeito objeto de críticas por parte de SELIGMAN (1969, pp. 67-

97), por um lado, por dificuldades práticas e fiscais e, por outro, por causas de 

natureza política. Posteriormente, na segunda metade do século XX foi sustentado por 

NICHOLAS KALDOR a implementação de um imposto único sobre o gasto global, na 

perspetiva que seria o objeto de tributação mais adequado ao cumprimento do objetivo 

de estabilidade e de crescimento económico, bem como a garantir a existência de um 

sistema fiscal moderado e justo (KALDOR, 1993, pp. 15-16). Durante os anos oitenta 

ROBERT E. HALL e ALVIN RABUSHKA (1985, p. 40) vieram propor a implementação 

de um imposto único para a tributação uma única vez do rendimento. Nesta proposta, 

a simplicidade assume um papel crucial na crítica aos sistemas complexos, que 

exigem um elevado dispêndio de recursos financeiros e humanos (HALL; RABUSHKA, 

1985, p. 42). 

 No século XXI, a existência de um sistema tributário fundado no princípio da 

simplicidade corresponde a um parâmetro basilar do seu funcionamento, em especial 

para os sistemas fiscais complexos dos Estados de natureza federativa, ainda que 

todas as modificações exijam acentuadas cautelas. É hoje admitido como certo que os 

contribuintes já não desejam apenas, mas, pelo contrário, exigem sistemas tributários 

simples e compreensíveis18. No entanto, os mesmos continuam contaminados pela 

complexidade, embora existam algumas tentativas insipientes de simplificação. As 

                                                           
17 Esta mesma ideia, mas com fundamentos diferentes foi sustentada por HENRY GEORGE, 
no pressuposto da inexistência de uma repercussão sobre o consumo. 
18 No que respeita á opção de sistemas tributários alternativos, baseados na simplicidade e na 
compreensibilidade, veja-se: FERREIRA, Rui Miguel Zeferino; VEIGA, Fábio da Silva. “The 
Revolution of the Tax System based on Flat Tax”. Athens Journal of Law. Athens: Athens 
Institute for Education and Research, Vol. 2, n.º 4, Out. 2016, p. 253-268. 
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razões para esse fenómeno serão várias, contudo, julga-se que a primeira delas será 

a absurda exigência de obrigações acessórias sobre o indivíduo-contribuinte19, que 

são uma das consequências da construção de um modelo de fiscalização “pesado” e 

de funcionamento a posteriori.  

 Em segundo lugar e, mais importante, é que essa complexidade mantêm-se 

em resultado das múltiplas diferenciações entre indivíduos, as quais são 

empreendidas pelo legislador tributário sob um pretexto de salvaguarda da igualdade. 

Esta circunstância levou os sistemas tributários a optar pela consagração de 

ineficientes taxas progressivas; de diferentes taxas dentro do mesmo imposto para 

distintas categorias de rendimentos, bem como, de taxas adicionais que por princípio 

ficam sujeitas à progressividade. Ora, a justiça tributária e a equidade não têm o efeito 

de legitimar a existência de sistemas tributários complexos, pois o simples facto de se 

tributar diferentemente entidades jurídicas, indivíduos e, dentro destes últimos, a 

atividade empresarial e profissional face aos demais tipos de rendimentos, já 

corresponde a uma circunstância que não é compatível com as exigências de um 

sistema tributário conforme ao princípio da simplicidade20. Além disso, essa 

desarmonia também resulta da proliferação de deduções com os respetivos limites 

legais; da multiplicidade de gastos dedutíveis; da existência de factos tributários sem 

incidência tributária e das várias dezenas de benefícios fiscais. Igualmente, o 

apuramento do imposto das sociedades não se coaduna com o princípio da 

simplicidade, o qual se mostra desproporcionadamente mais complexo que a 

tributação dos rendimentos empresariais e profissionais das pessoas singulares, 

bastando para tal referir a existência de uma multiplicidade de operações a acrescer e 

a deduzir depois de apurado o lucro tributável. 

 

Conclusão  
É hoje evidente que no século XX se promoveu erradamente a passagem do 

Estado do modelo “guarda-noturno”, que regressará agora no século XXI com o 

                                                           
19 O conjunto de obrigações acessórias, que se apresenta como um custo de acatamento 
excessivo e desproporcionado, é notório na obrigação de “arquivo”, isto é, na exigência que 
impende sobre os contribuintes de durante um longo período assegurarem a existência dos 
documentos que sustentam as suas declarações de rendimentos. No caso português essa 
obrigação vai até aos 10 anos. A manutenção do “arquivo” por tão longo período de tempo 
tornou-se irrazoável e a obrigação acessória desajustada e excessiva numa época de pós-
modernidade e de revolução tecnológica.  
20 Acerca do interesse público tributário veja-se: FERREIRA, Rui Miguel Zeferino; VEIGA, Fábio 
da Silva “O interesse público tributário: Os limites jurídico-constitucionais ao princípio do 
interesse público”. O direito constitucional e o seu papel na construção do cenário jurídico 
global. Barcelos: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 2016, pp. 229-239. 
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Estado pós-moderno, para o Estado do modelo “pater famílias distribuens”21. Assim, 

para além da correção do mercado passou a ter uma função de direção e de 

interveniente económico, pelo que se afastou da ideia de mera correção das falhas de 

mercado. Em consequência, os tributos passaram a gerar sobretudo ineficiências, ao 

invés de equidade, motivando a distorção do funcionamento do mercado e da 

economia, pelo que não estaremos perante sistemas tributários ótimos.  

O desenvolvimento verificado nos sistemas tributários leva-nos a considerar 

ainda hoje válidos os objetivos enunciados por ADAM SMITH22, os quais se encontram 

corporizados no sistema tributário ótimo que STIGLITZ (1999, pp. 457-458) faz 

referência, assente na eficiência económica; simplicidade administrativa; flexibilidade; 

responsabilidade política; e equidade.  

Em suma, talvez, nunca como hoje, se exija uma mudança tão radical de 

paradigma, pois, é a própria sociedade que o exige e não determinadas classes 

sociais como aconteceu em períodos históricos anteriores23. Ademais, no Estado pós-

moderno da globalização e da revolução tecnológica, o indivíduo-contribuinte 

reivindicará para si um papel cada vez mais ativo, fruto do entendimento que o 

paradigma dos novos tempos passa pela diminuição da intervenção do Estado e, 

consequentemente, pela simplificação dos sistemas tributários, como forma de 

restabelecer a plena liberdade dos indivíduos e evitar o seu confisco. Desta “nova” 

construção resultará a liberdade da sociedade civil, enquanto resultado da reunião das 

diversas liberdades individuais. 
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CAPÍTULO II 
 

A INADEQUAÇÃO SISTEMÁTICA DA PROTEÇÃO CONCEDIDA PELA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA AOS IDOSOS E ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
 

Zélia Luiza Pierdoná1  
Universidade Presbiteriana Makenzie  

 

Introdução 
A Constituição brasileira de 1988 instituiu um sistema de proteção social 

formado por três subsistemas: o da saúde, o da previdência social e o da assistência 

social. O referido sistema foi denominado seguridade social e tem por objetivo 

proteger todos os cidadãos, em todas as situações de necessidade.  

O subsistema de saúde, a partir da Constituição de 1988, é universal, ou 

seja, dirige-se a todos e não apenas aos trabalhadores e seus dependentes. O 

subsistema previdenciário dirige-se aos trabalhadores e seus dependentes e tem por 

objetivo substituir os rendimentos do trabalho, quando diante da incapacidade laboral, 

real ou presumida. Já o subsistema assistencial visa proteger os necessitados e, ao 

menos no aspecto econômico, dirige-se àqueles que não são protegidos pela 

previdência social e estão abaixo do patamar mínimo de subsistência. 

Com isso, nas situações de necessidade econômica, a proteção é 

garantida pela previdência e pela assistência social. Entretanto, a previdência exige 

contribuição prévia do trabalhador, conforme preceitos do art. 201 (para o Regime 

Geral de Previdência Social) e do art. 40 (para o Regime dos Servidores Públicos), 

ambos da Constituição, enquanto a assistência concede a proteção 

independentemente de contribuição, nos termos do art. 203, também da Constituição. 

O valor mínimo pago pela previdência social é de um salário-mínimo, o que também 

corresponde ao valor do benefício assistencial pago ao idoso e à pessoa com 

deficiência.  

O presente estudo visa demonstrar a inadequação sistemática de o 

constituinte ter utilizado o referido valor para o benefício de prestação continuada da 

assistência social, o que foi agravado pelo preceito do parágrafo único do art. 34 do 

Estatuto do Idoso e, também, pela decisão do STF que permitiu que cada juiz analise, 
                                                           
1 Doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora 
da Universidade Presbiteriana Makenzie. 
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no caso concreto, a situação de miserabilidade para  a concessão do benefício.  

1. A assistência social no contexto da seguridade social 

A Constituição brasileira de 1988, em seu art. 194 estabelece que a 

“seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”.  

Assim, para o Brasil, o termo seguridade social compreende conjunto 

integrado de ações que envolvem três direitos sociais: saúde, previdência e 

assistência social. Os referidos direitos, apesar de possuírem objetivos e destinatários 

específicos, pertencem ao mesmo sistema, com características comuns e 

complementariedade entre si. 

As ações do sistema de seguridade social são de responsabilidade dos 

Poderes Públicos e da sociedade, compreendendo, portanto, também a proteção 

privada e não apenas a estatal. 

O parágrafo único do art. 194, assim como o caput e §5º do art. 195, 

estabelecem os princípios específicos da seguridade social, dentre os quais o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, o da seletividade e o do custeio prévio.   

Seu financiamento é efetivado por toda a sociedade, nos termos do art. 

195 e 239, ambos da Constituição. Os referidos dispositivos constitucionais 

pressupõem sete contribuições sociais que são destinadas à seguridade social. 

Os arts. 196 a 204 da Constituição estabelecem os preceitos específicos 

de cada um dos subsistemas.  

A saúde está disciplinada nos arts. 196 a 200 e, de maneira diversa do que 

ocorria antes da edição da Constituição de 1988, a saúde pública foi universalizada, 

conforme se verifica no preceito do art. 196: “saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

A previdência, prevista constitucionalmente nos arts. 201, 202 e 40, visa a 

manutenção do nível de vida do trabalhador e de seus dependentes, nas situações de 

necessidades, uma vez que, com seus benefícios, substituiu os rendimentos do 

trabalhador, quando diante de incapacidade laboral real ou presumida. Para conceder 

a proteção, exige-se contribuição, a qual incide, como regra, sobre a remuneração do 
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trabalho e, em razão disso, o benefício corresponde à média dos rendimentos. 

Portanto, a previdência social brasileira tem característica profissional/contributiva.   

A previdência é obrigatória para os que exercem atividades remuneradas e 

protege até determinado valor. Acima do limite da proteção obrigatória, se o 

trabalhador quiser, poderá aderir a planos de previdência complementar, a qual nos 

termos do art. 202 da constituição.  

Dessa forma, todos os trabalhadores brasileiros estão obrigatoriamente 

incluídos na previdência social: no Regime Geral de Previdência Social (art. 201 da 

Constituição) ou no Regime dos Servidores Públicos (art. 201 da Constituição) e todos 

devem contribuir para ter acesso à proteção.  

Assim, considerando que a previdência protege o trabalhador e seus 

dependentes e, ainda, exige contribuição para conceder a proteção, há pessoas que 

estarão excluídas da previdência social: ou porque não exercem atividade laboral; ou 

porque não são dependentes de um segurado; ou ainda, porque, apesar de exercerem 

atividades laborais não efetuam o recolhimento das correspondentes contribuições. 

Para proteger essas pessoas, a Constituição brasileira de 1988 

estabelece, nos arts. 203 e 204, o subsistema da assistência social, o qual é dirigido 

aos necessitados, concedendo-lhes proteção, independentemente de contribuição. 

Portanto, o referido subsistema, ao menos em relação à proteção econômica, que é o 

caso do benefício previsto no inciso V do art. 203 da Constituição (objeto do presente 

estudo), não é contributivo. 

Registre-se que a proteção assistencial abrange também prestações não 

econômicas (nos demais incisos do art. 203 da Constituição), para as quais seria 

possível exigir uma espécie de coparticipação do beneficiário ou de sua família, nos 

casos em que haja capacidade econômica. Isso porque a Constituição estabelece que 

a proteção é concedida independente de contribuição, e não  que a proteção 

assistencial é gratuita. Dessa forma, a Constituição não veda a possibilidade de se 

exigir do usuário da assistência ou de sua família, que possuam condições 

econômicas para tanto, a coparticipação nos custos dos serviços prestados pelo Poder 

Público ou por quem atue em seu nome. 

Com isso, em uma prestação não econômica, prestada a uma pessoa 

“necessitada”, não no aspecto econômico, pode haver a coparticipação do próprio 

beneficiário ou de sua família. Exemplo disso seria a hipótese de um serviço de 

acolhimento a idosos que não possuam família (primeiro sistema de proteção) ou que 

as famílias não os acolham, quando os próprios idosos ou suas famílias possuem 

condições econômicas. Também pode ser citado a hipótese de um serviço destinado 

aos usuários de drogas etc.  
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Entretanto, nos benefícios econômicos, de forma diversa da previdência, 

não há possibilidade de contribuição prévia para a obtenção da proteção, já que o 

destinatário é necessitado economicamente. Por esse motivo, também não há que se 

falar em manutenção do nível de vida, pois a proteção assistencial tem por objetivo 

retirar a pessoa da miserabilidade, concedendo-lhe condições mínimas que lhe 

garantam a subsistência. 

Com isso, verifica-se que a proteção social brasileira, estabelecida na 

Constituição de 1988, acompanha o desenho de proteção proposto no “Plano 

Beverigde”2, elaborado a partir dos trabalhos realizados por uma equipe 

interministerial, presidida por William Beverigde. Inicialmente a equipe fez um 

diagnóstico da proteção então existente na Inglaterra e sugeriu um modelo de 

proteção que abrangeria todas as pessoas em estado de necessidade, a qual foi 

denominada seguridade social.  

Para tanto, foi proposto que o seguro social (corresponde à previdência 

social brasileira obrigatória3) deveria ser obrigatório para todos os trabalhadores e que 

deveria proteger até um determinado valor. Acima do valor fixado, haveria seguros 

voluntários. Para  as necessidades e pessoas não protegidas pelo seguro social 

haveria a assistência nacional4. 

No modelo proposto, o seguro social seria o método principal para o 

atendimento das necessidades e seria complementado pela assistência nacional e os 

seguros voluntários, os quais seriam métodos subsidiários5.   

O seguro social e a assistência deveriam garantir um rendimento básico de 

sobrevivência6. Entretanto, foi ressaltado que os beneficiários da assistência deveriam 

ver, na citada proteção, algo menos desejável que o seguro social. 

Assim, no desenho de proteção proposto no Relatório Beveridge, o seguro 

social (contributivo) seria o principal instrumento de garantia de rendimentos. Porém, a 

referida proteção seria completada pela assistência, que é um método subsidiário de 

proteção, com benefícios inferiores aos concedidos pelo seguro social (previdência 

social).  

A assistência, segundo o citado relatório, “consiste na concessão de 

                                                           
2 BEVERIDGE, William. O plano Beveridge: relatório sobre o seguro social e serviços 
afins. 
3 Registre-se que a instituição que administra as prestações do Regime Geral de 
Previdência Social é o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
4 BEVERIDGE, William. O plano Beveridge: relatório sobre o seguro social e serviços 
afins, p. 219. 
5 BEVERIDGE, William. O plano Beveridge: relatório sobre o seguro social e serviços 
afins, p. 14. 
6 Para Beveridge, padrões mais elevados de rendimentos devem ser providos pelo 
próprio indivíduo (BEVERIDGE, p. 219). 
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auxílios em dinheiro, condicionados às necessidades que forem provadas na época do 

pedido, independentemente de contribuições prévias (…). A assistência é um 

complemento indispensável do seguro social”7. 

Seguindo o modelo de Beveridge, na Constituição brasileira de 1988, a 

assistência social faz parte da seguridade social. Por meio da citada proteção é 

viabilizada a efetivação do princípio da universalidade, previsto no parágrafo único do 

art. 194 da Constituição. Isso porque a previdência protege os trabalhadores e seus 

dependentes e a assistência protege as pessoas necessitadas, não incluídos na 

proteção previdenciária. Assim, atinge-se a universalidade, com a proteção de todos. 

Também seguindo o citado modelo, a assistência social brasileira é 

subsidiária da previdência social. Isso porque o preceito do art. 193 estabelece como 

base da Ordem Social o primado do trabalho e, considerando que a previdência social 

visa proteger o trabalhador e sua família, a proteção do trabalho tem que ser prioritária 

em relação à proteção assistencial. 

Além disso, registre-se que a proteção assistencial deve ser garantida, 

num primeiro momento, pela família (assistência privada) e, na  ausência dela, pela 

assistência estatal, uma vez que, nos termos do caput do art. 194, as ações de 

seguridade social são de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. 

Especificamente, considerando o objeto do presente trabalho, o benefício de 

prestação continuada da assistência social somente é concedido quando o próprio 

beneficiário e sua família não tiverem condições financeiras de garantir sua 

manutenção. Assim, a proteção assistenciária estatal é subsidiária da proteção 

familiar. 

Com isso, verifica-se que a proteção assistencial estatal é duplamente 

subsidiária: da previdência social e da proteção familiar. 

A partir do modelo de assistência social adotado pela Constituição de 

1988, no próximo item será analisado o benefício previsto no art. 203, V da 

Constituição, tanto no que tange às disposições constitucionais, quanto às 

infraconstitucionais, para verificar se há ou não adequação ao modelo adotado, 

especialmente em relação à subsidiariedade.  

Também, será objeto de consideração a decisão do Supremo Tribunal 

Federal que permitiu que cada juiz analise a condição de miserabilidade, o que tem 

gerado uma multiplicidade de decisões e, com isso, um tratamento desigual para 

situações semelhante, em razão da subjetividade do julgador.  

 

                                                           
7 BEVERIDGE, William. O plano Beveridge: relatório sobre o seguro social e serviços 
afins, p. 190.  
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2 – O valor do benefício de prestação continuada da assistência social: 
necessidade de adequação  

A Constituição brasileira, em seu art. 203, V8, estabelece que o idoso e o 

deficiente, que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, fazem jus a um benefício assistencial, conforme dispuser 

a lei, correspondente a um salário mínimo. 

O salário mínimo, por sua vez, está previsto no art. 7º, IV9, como um direito 

do trabalhador, o qual deve ser nacionalmente unificado e atender as necessidades 

básicas tanto dele, quanto de sua família. Em razão disso, considerando que a 

previdência social tem por objetivo substituir os rendimentos do trabalho, o art. 201, 

em seu §2º, preceituou que “nenhum benefício que substitua o salário de contribuição 

ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo”.  

Justamente para garantir a proteção do trabalhador e de sua família.  
Assim, verifica-se que o trabalhador tem garantido, no mínimo, como 

contraprestação de seu trabalho, o salário mínimo, o qual atende não só suas próprias 

necessidades básicas, como também àquelas de sua família. A mesma garantia terá 

quando não tiver condições laborais, já que o patamar mínimo dos benefícios 

previdenciários que substituem os rendimentos do trabalho, também é de um salário 

mínimo. 

Dessa forma, tanto o benefício previdenciário, quanto o assistencial, 

devido aos idosos e aos deficientes hipossuficientes, correspondem ao salário mínimo, 

embora em relação à previdência social o mencionado valor refere-se ao limite mínimo 

de proteção10. Embora ambos possuam o mesmo valor, a proteção previdenciária tem 

por objetivo proteger o trabalhador e sua família e a proteção assistencial protege o 

beneficiário (idoso ou pessoa com deficiência).  

Portanto, em relação ao benefício de prestação continuada da assistência 

social, o modelo brasileiro não atende ao desenho daquele defendido por Beverigde. 

                                                           
8 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
      (...) 
      V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
9 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
 (...) 
 IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 
10 O número de beneficiários da previdência social brasileira que recebem prestações 
correspondentes a um salário mínimo é superior a 65 % (sessenta e cinco). 
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Isso certamente contribuiu para a baixa adesão dos trabalhadores informais aos 

programas de inclusão previdenciária, estabelecidos pelo ordenamento 

infraconstitucional brasileiro, os quais garantem benefícios no valor de um salário 

mínimo, o mesmo valor concedido pela assistência social. Em relação à prova de 

hipossuficiência, não haveria dificuldade, já que, se a pessoa vive com o fruto do 

trabalho (trabalhador informal de baixa renda), quando deixa de trabalhar não terá 

qualquer renda e, como isso, fará jus à proteção assistencial. 

Além disso, o referido valor também pode desincentivar o próprio exercício 

de atividade remunerada, o que, em tese, violaria o preceito do art. 193 da 

Constituição, que estabelece como base da Ordem Social “o primado do trabalho”. 

Isso porque o benefício também é devido à pessoa com deficiência e, considerando a 

flexibilização, tanto da legislação, quanto da jurisprudência, no que tange à 

comprovação da deficiência (impedimento de longo prazo), o valor do benefício pode 

desestimular a busca de inclusão no mercado de trabalho. 

Assim, considerando que a seguridade social deve ser vista como um 

conjunto integrado de ações e, considerando ainda a subsidiariedade da proteção 

assistencial, bem como o estímulo que deve haver em relação à proteção contributiva 

(previdência social), o valor do benefício assistencial previsto no art. 203, V da 

Constituição deve ser alterado, via emenda à constituição.  

Nesse sentido deve ser registrado que a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 287/2016 retira o valor do benefício do texto constitucional, deixando 

para o ordenamento infraconstitucional a fixação do valor, bem como dos requisitos 

para sua concessão.  

A referida proposta tem sido objeto de muitas críticas, dentre elas, destaca-

se o argumento que a redução do valor do benefício não pode persistir, pois se trata 

de um salário mínimo. Entretanto, não se observa que o salário mínimo é fixado para 

garantir a manutenção do trabalhador e de sua família e não apenas do próprio 

beneficiário, como ocorre com o idoso e a pessoa com deficiência cobertos pela 

proteção assistencial. 

Caso aprovada a citada proposta, o benefício assistencial será menos 

atrativo que aqueles concedidos pela proteção contributiva e, com isso, seguirá o 

defendido por Beverige. 

 

 

 

 



     A inadequação sistemática d proteção concedida pela assistência (...) 
 

 

38 

3 – O benefício de prestação continuada no ordenamento infraconstitucional e 
na jurisprudência do STF 

O art. 203, V11 da Constituição delegou ao legislador (conforme dispuser a 

lei) a conformação do benefício de prestação continuada da assistência social.  

Atendendo ao referido comando, a Lei nº 8.742/93, no art. 20 (redação 

atual) estabelece os beneficiários da proteção assistencial de um salário mínimo: “a 

pessoa com deficiência e o idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família”.  

Registre-se que quando a citada lei foi editada o requisito etário para a 

obtenção do benefício, na condição de idoso, era de 70 (setenta) anos. Passados dois 

anos, a idade foi reduzida a 67 (sessenta) e, com a promulgação do Estatuto do Idoso, 

para 65 (sessenta e cinco) anos. 

Nesse sentido, deve ser ressaltado que a idade de 65 (sessenta e cinco) 

anos corresponde à idade mínima para o homem obter a aposentadoria por idade. 

Isso agrava ainda mais o desestímulo que um trabalhador de baixa renda tem para 

recolher para a previdência social, pois ele receberá o mesmo valor, na mesma idade, 

mas precisa recolher contribuição pelo período mínimo de 15 (quinze) anos. Ou seja, 

nenhum estímulo ao recolhimento de contribuições previdenciárias. 

Em seus parágrafos, o art. 20 define o que é “família”, para fins de 

apuração da renda per capita (§1º); quem pode ser considerado “pessoa com 

deficiência”12 (§2º); e, qual a renda per capita familiar que permite o recebimento do 

benefício (§3º).  

Neste último aspecto, a lei preceituou que a  renda per capita familiar deve 

ser inferior a ¼ do salário mínimo. O referido valor, embora não tenha sido objeto de 

alterações diretas do enunciado do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, foi relativamente 

modificado pelo  parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, o qual determinou 

que o benefício assistencial já concedido a um idoso da família deve ser excluído 

“para os fins do cálculo da renda per capita” familiar.  
                                                           
11 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
      (...) 
      V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
12 Art. 20 (…) 
 § 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se 
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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No Recurso Extraordinário nº 580.963/PR, o Supremo Tribunal Federal – 

STF decidiu que a citada exclusão também deve prevalecer na hipótese de 

recebimento do benefício assistencial por um membro da família com deficiência e não 

apenas no caso de idoso. Determinou, ainda a exclusão dos benefícios previdenciários 

no valor de até um salário mínimo.  

 Assim, o benefício assistencial, objeto do presente trabalho, tem ficado 

cada vez mais atrativo, desestimulando o recolhimento de contribuições 

previdenciárias para a obtenção de uma aposentadoria futura. Por que efetuar o 

recolhimento se o benefício a ser recebido será do mesmo valor e na mesma idade? 

Para garantir a subsidiariedade do sistema de assistência social e dar 

coerência ao sistema de seguridade social, o STF deveria ter afastado a exclusão do 

parágrafo único do art. 34 do estatuto do Idoso. Isso porque, se o salário mínimo deve 

atender as necessidades básicas do trabalhador e sua família, não se justifica que o 

mencionado valor seja afastado, principalmente na hipótese de ter sido concedido 

como benefício assistencial, o qual deveria ser menos atrativo que a proteção 

previdenciária.  

Entretanto, conforme referido acima, o STF além de ter mantido a citada 

exclusão, determinou que se excluísse todos os benefícios no valor de um salário 

mínimo, tantos os previdenciários, quanto o assistencial devido à pessoa com 

deficiência. 

Se não bastasse isso, alguns juízes determinam a exclusão do valor do 

salário mínimo, mesmo quando o valor é superior a ele. Assim, se um membro da 

família recebe uma aposentadoria que ultrapassa o valor mínimo, somente é 

considerado, para fins de apuração da renda per capita familiar, apenas o valor que 

supera o salário mínimo. 

Registre-se que tanto a exclusão feita pelo Poder Legislativo (parágrafo 

único do art. 34 do Estatuto do Idoso), quanto a extensão efetuada pelo Poder 

Judiciário, não atenderam ao disposto no §5º do art. 195 da Constituição, que assim 

dispõem: “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 

Finalmente, em relação ao critério fixado pelo legislador para se aferir a 

situação de necessidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nºs 580.963 e 567.985-3 e na Reclamação nº 4.374, autorizou que 

cada julgador (juiz ou membro do tribunal), no caso concreto, avalie o atendimento do 

requisito hipossuficiência. 

Isso tem gerado uma multiplicidade de decisões, com tratamento desigual 

para situações semelhantes, uma vez que tem prevalecido o subjetivismo do julgador, 
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em detrimento de um critério objetivo. Assim, a decisão do STF tem sido fundamento 

para a violação do princípio da isonomia. 

Além disso, representa mais uma forma de desestimular o recolhimento de 

contribuição para a obtenção da proteção previdenciária futura e, com isso, aprofunda-

se a violação ao princípio da subsidiariedade.   

Registre-se que no citado julgamento foi reconhecido que cabe ao 

legislador selecionar as etapas para a efetivação do benefício assistencial, em razão 

do equilíbrio econômico-orçamentário. Entretanto, apesar do citado reconhecimento, 

decidiram que o cada juiz poderá analisar, no caso concreto, a situação de 

hipossuficiência. Com isso, o  Poder Judiciário não precisa observar o critério 

selecionado pelo Poder Legislativo, violando o preceito do art. 203, V da Constituição, 

o qual determina a competência do legislador para fixar os requisitos necessários à 

concessão do benefício. Assim, a decisão viola o princípio democrático. 

 

Conclusões 
Verificou-se que o valor de um salário mínimo do benefício de prestação 

continuada da assistência social, preceituado no art. 203, V, da Constituição, é o 

mesmo que o valor do limite mínimo dos benefícios pagos pela previdência social 

(proteção contributiva), o que afeta a subsidiariedade do subsistema assistencial, em 

relação ao sistema de seguridade social. Com isso, além de desestimular o 

recolhimento de contribuições previdenciárias para uma proteção futura, observa-se 

inconsistência no sistema de proteção adotado pela Constituição. Entretanto, isso 

somente poderá ser alterado via emenda à constituição, haja vista que o preceito foi 

fixado na Constituição originária. 

Verificou-se, ainda, que tanto o Poder Legislativo, quanto o Judiciário tem 

ampliando as hipóteses de concessão do benefício, o que agrava, ainda mais, o 

desestimulo de buscar garantir a proteção previdenciária, por meio do pagamento de 

contribuições. As referidas ampliações têm sido efetuadas sem a observância do 

princípio do custeio prévio. 

Assim, não apenas o valor do benefício deve ser alterado, como também a 

legislação infraconstitucional. Além disso, o Poder Judiciário deve observar os critérios 

fixados na legislação, o que dará efetividade ao princípio da isonomia e, também, ao 

princípio democrático, uma vez que cabe ao legislador fixar os requisitos para a 

obtenção da proteção assistencial. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o escopo de abordar um grupo invisível dentro dos 

milhões de refugiados existentes hodiernamente nas diferentes partes do globo. Esses 

são os chamados refugiados LGBTTI ou LGBTI como prefere a Organização das 

Nações Unidas (ONU), composto por indivíduos que temem por suas vidas e fogem de 

perseguições em função de suas identidades de gênero e orientação sexual. 

Sabe-se que a questão do gênero já vem sendo debatida tem algum tempo, 

contudo, com ênfase nas mulheres que migram forçadamente e que não raro são 

vítimas de tráfico de pessoas para fins sexuais ou trabalho escravo, dentre outras 

situações que colocam em xeque suas dignidades, direitos humanos e por vezes suas 

próprias vidas. 

Porém, é necessário frisar que o gênero vai além da dualidade homem-

mulher, razão pela qual torna-se complexo a abordagem da identidade humana, uma 

vez que é tida como multidisciplinar e inacabada, pois o ser humano constrói-se a todo 

tempo, bem como a realidade que o cerca.  

 Necessário aqui remeter às ponderações de Fraser, pela necessidade 

de desconstrução da dicotomia hétero-homo, desestabilizando todas as identidades 

sexuais, o que somente se concretizaria por meio da presença de certos públicos 

concorrentes que potencializam a circulação de discursos de oposição de grupos 

excluídos da esfera pública oficial (cujos exemplos são transexuais e travestis).4  

                                                           
1 GT 6: A proteção dos Direitos Humanos. 
2 Advogado, graduado, mestre e doutorando em direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie com período de pesquisa na Universidade de Miami, especialista em Direito Público 
e em Direito e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes.  
3 Professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mestre em Ciências Jurídico-
Internacionais pela Universidade de Lisboa. Doutoranda em Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
4 Fraser, Nancy Unruly practices: power, discourse, and gender in contemporary social theory. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989, p. 89. 
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Além disso, ao longo da história dos direitos humanos, a proteção desse 

direito se deu em grande parte de forma coletiva, visando o que é ser humano de 

forma global e não questões individuais, onde justamente se insere os estudos sobre 

identidade de gênero e orientação sexual. 

Desse modo, quando se trata dos gays, das lésbicas, bissexuais, 

transgêneros, travestis e intersexuais, ainda há um tabu o assunto e poucas são as 

abordagens no que se referem a esse grupo de pessoas, bem como as violações que 

sofrem e os direitos a que fazem jus, dentre outros aspectos relevantes.  

A verdade é que muitos são alvos de violações a seus direitos em seus 

países de origem por meio de discursos de ódio, não somente da população, mas do 

próprio Estado que impõe penas que vão desde casos de multa, tortura, abusos 

sexuais, banimento social, prisões e até a pena de morte, razões essas que os levam, 

quando possível, a solicitar refúgio em outro território. 

 
1. OS GRUPOS LGBTTI E O DISCURSO DE ÓDIO 

Segundo Roughgarden, não se deve confundir gênero com a sexualidade, 

uma vez que, “O gênero, ao contrário do sexo, é normalmente considerado 

pertencente unicamente aos seres humanos, algo que é construído pela cultura e uma 

expressão altamente divergente em diferentes culturas”. (tradução livre)5 

Desse modo, costuma-se pautar a questão de gênero com base no 

binônimo homem e mulher, masculino e feminino, deixando-se de lado a sexualidade e 

orientação sexual dos indivíduos, sobretudo quando se trata do grupo LGBTTI, ou 

seja, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais. 

Tanto é verdade, que enquanto para as mulheres existem tratados 

específicos para a sua proteção, como é o casos da Convenção da Organização das 

Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial 

(1966) e da Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher (1979), o mesmo não se dá quanto aos grupos 

LGBTTI, não se fazendo alusão ao reconhecimento da identidade de gênero como um 

direito humano que deve ser observado e protegido.  

                                                           
5 Texto original: “Gender, as distinct from sex, is normally thought of pertaining uniquely to 
humans, something that is constructed by culture and finding highly divergent expression in 
different cultures. What could gender mean while appalied to animals? For animals, I take 
gender to mean the appearence, behavior, and life history of a sexed body, which is a body 
classified according to the size of gametes produced. Thus, gender is appearance plus action – 
how na organism uses its morphology (clor and shape) and behaivor to carry out a reproductive 
role”. ROUGHGARDEN, Joan. The gender binary in nature, across human cultures, and in the 
bible. In: SCHREIBER, Gerhad. Transsexualität in theologie und neurowissenschaften. Walter: 
De Gruyter 2016, p. 73. 



Fernando R. M. Bertoncello & Isabelle Santos 45 

Desse modo, por exemplo, uma mulher que seja lésbica poderá ter seu direito 

humano protegido por ser do gênero feminino, mas não terá a mesma proteção em 

dezenas de países se reconhecida sexualmente como lésbica. 

Em parte essa dificuldade está no fato de que muitos países ainda rechaçam 

e por vezes até perseguem aqueles que possuem uma identidade de gênero e 

orientação sexual6 divergente do culturalmente propalado.  Como exemplo dessa 

situação, tem-se casos de países como a Arábia Saudita, o Irã, o Iêmen, a Libéria, a 

Nigéria, o Sudão e Uganda, bem como grupos terroristas que adotam a Sharia7, como 

Estado Islâmico ou Daesh, em que a homossexualidade é alvo de perseguição 

ferrenha. 

Nessa senda entra o discurso do ódio, em que 

 
A proposta do discurso do ódio é a exclusão dos grupos vulneráveis 
da sociedade. A convivência pacífica não mais é possível. A 
manifestação do ódio busca evidenciar a razão de tal sentimento e ao 
mesmo tempo provocar a degradação moral da vítima que se sente 
inferiorizada e se retira do debate plural. Esse efeito provocado pelo 
discurso do ódio na vítima pode gerar, ainda, a desconfiguração de 
sua própria personalidade.8  

 

O discurso do ódio por vezes se efetiva no campo prático fazendo com que 

“As pessoas [fiquem] sujeitas a graves violações dos direitos humanos porque não 

estão em conformidade com as normas de gênero estabelecidas culturalmente”9, 

conforme alerta o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 

Vale dizer que o ódio diante do “diferente” incita a discriminação, o preconceito e a 

violência, seja ela verbal ou física, fazendo com que haja uma exclusão do grupo. 

De acordo com a Anistia Internacional há mais de 70 (setenta) países “[...] 

onde (o homossexualismo) está criminalizado e é perseguido, países onde está 
                                                           
6 Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), “a 
diferença entre identidade de gênero e orientação sexual é a diferença entre quem você é e 
quem você ama”. Texto Original: “The diference between gender identity and sexual orientation 
is the difference between who you are and whow you love”. ONU. Free & Equal. What's the 
difference between gender identity and sexual orientation? 
https://www.unfe.org/en/actions/gender-identity-and-sexual-orientation>. Acesso em: 20 de fev. 
de 2017. 
7 A Sharia é composta por códigos de leis do Islamismo, sendo aplicada com maior ou menor 
rigor conforme a relação que é mantida entre a religião muçulmana e o Estado soberano (laico 
ou não). 
8 CARCARÁ, Thiago Anastácio; SILVEIRA, Cristiana Maria Maia; OLIVEIRA JÚNIOR, Vicente 
de Paulo Augusto de. Discurso Do Ódio Como Obra Literária Religiosa: Limite Do Tolerável. In: 
Encontro Internacional De Direitos Culturais, Fortaleza, 2012, p. 1- 15. Disponível em: 
<http://www.direitosculturais.com.br/anais_interna.php?id=18>. Acesso em: 12 fev. 2017, p. 1-
15. 
9 Texto original: “People are subject to serious human rights abuses because they do not 
conform with culturally established gender norms”. ACNUR. Working with Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender & Intersex Persons In Forced Displacement. Geneva, 2011. Disponível 
em: <http://www.refworld.org/docid/4e6073972.html>. Acesso em 26 de set. de 2016. 
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criminalizado e não se persegue, e países onde não está criminalizado e se persegue 

de fato [em que] , a maioria destes países estão na África e na Ásia”10. No que tange a 

Ásia inclui-se tanto casos envolvendo países do extremo oriente como do Oriente 

Médio, que em conjunto com parte do continente africano comumente se imputam 

prisões, castigos cruéis e até a pena capital. 

 

2. GRUPOS LGBTTI E O REFÚGIO COMO UM DIREITO HUMANO 
Diante do tratamento desigual e por vezes cruel, resta aqueles que se 

inserem no grupo LGBTTI, oriundos de países onde há a criminalização da 

homossexualidade, e onde suas vidas e integridade são postas em risco, migrar 

forçadamente para outros Estados onde se sintam em segurança e onde seus direitos 

humanos não sejam violados. 

Com o fundado temor de perseguição e a perseguição propriamente dita 

configuram a possibilidade de solicitação de refúgio, alguns indivíduos se utilizam 

desse direito. Outros, no entanto, por vergonha ou receio preferem esconder essa 

condição. O certo é que a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 

1951 prevê que todo aquele que 

 
[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontre fora do 
país de sua nacionalidade e não possa ou, em virtude desse temor, 
não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, 
devido ao referido temor, não quer voltar a ele.11 (grifo nosso) 

 

Do exposto, percebe-se que em razão do grupo social a que fazem parte, 

lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais podem fazer jus ao 

status de refugiado uma vez que comprovem o temor de perseguição ou a 

perseguição que sofrem em seus Estados de origem ou onde se encontram.12 

                                                           
10 FOLHA DE SÃO PAULO. Mais de 70 países perseguem legalmente homossexuais, diz 
Anistia. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u74196.shtml>. Acesso 
em 17 de fev. de 2017. 
11 ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatut
o_dos_Refugiados.pdf?view=1>Acesso em: 22 de jul. de 2016. 
12 A aplicação da Convenção de Genebra de 1951, bem como seu Protocolo de 1967  na 
esfera global, e a Convenção de Cartagena de 1984 e a Convenção da Unidade Africana de 
1969 nos âmbitos regionais das Américas e África, respectivamente, não tratam 
expressamente do refúgio em razão do gênero e da sexualidade. 
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Dos 193 (cento e noventa e três) países membros da Organização, 76 

(setenta e seis) criminalizam a identidade de gênero e a sua orientação sexual 

homossexual, realidade que viola os direitos humanos.13 

Não obstante a postura estatal de dezenas de países sobre a temática,  

 
Em junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas tornou-se o primeiro organismo intergovernamental da ONU a    
adotar uma Resolução abrangente sobre direitos humanos, 
orientação sexual e identidade de gênero.14 

 

A importância desse ato relaciona-se ao fato de que se o asilo já suscita 

debates diante da falta de coesão da comunidade internacional, há ainda mais uma 

questão a ser discutida: olhar o asilo sob a perspectiva da teoria de gênero, uma vez 

que ainda hodiernamente tão rechaçada por grande parcela dos Estados soberanos. 

Saliente-se que dentre os Estados membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU), poucos são os que garantem o gozo de grande parte dos direitos 

humanos aos seus cidadãos, independentemente da identidade de gênero, dentre os 

quais estão parte dos países das três Américas e parcela dos países da Europa 

Ocidental. 

Desses apenas 19 (dezenove) países garantem a maioria de direitos aos 

seus cidadãos homossexuais, dentre eles a Suécia, a Espanha, Portugal, África do 

Sul, Canadá, e o Brasil. Nesses Estados os indivíduos que compõem o grupo LGBTTI, 

podem solicitar refúgio sob a alegação de perseguição em função do pertencimento a 

um grupo social específico, podendo gozar dos mesmos direitos que os demais 

refugiados no país receptor. 

Mesmo assim, segundo Fernanda Sobreira, “quando se fala em refugiado 

LGBTI, a intolerância é maior, pois além do individuo sofrer discriminação e xenofobia 

por ser refugiado, poderá sofrer preconceito pro sua orientação sexual”15, razão pela 

qual parcela dos indivíduos não manifestam a sua identidade de gênero para fins de 

solicitação de refúgio.  

No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil não aborda o 

refúgio propriamente dito, abarcando o direito de asilo político em seu artigo 4º, inciso 

X. Do mesmo modo também não trata da identidade de gênero. Contudo, por 

interpretação extensiva, aplica-se o direito de refúgio nos casos elencados nos 

                                                           
13 ONU. Free & Equal. Você não vai acreditar no que é ilegal em 76 lugares. Disponível em:< 
https://www.unfe.org/pt/actions/october-macro-1>. Acesso em: 18 de fev. de 2017. 
14 ONU. Free & Equal. Disponível em:<https://www.unfe.org/pt>. Acesso em: 20 de fev. de 
2017. 
15 SOBREIRA, Fernanda Martinelli. Refugiados LGBTI no Brasil. In: Travessia. Revista do 
Migrante. Ano XXVIII, n. 77, Julho – Dezembro/2015, p. 56. 



    O discurso de ódio como violação aos direitos humanos (...) 
 

 

48 

tratados internacionais dos quais o país é signatário, bem como o tratamento 

igualitário entre estrangeiros (migrantes e refugiados) e brasileiros à luz do que traz o 

artigo 5º, caput, da Lei Maior nacional.16 

Apesar de não existir constitucionalmente uma maior proteção aos refugiados 

LGBTTI, há no país uma das legislações mais avançadas no que tange aos refugiados 

(Lei 9.474/97), mais conhecida como Lei do Refúgio, e que reproduz em seu artigo 1º, 

I, as situações cabíveis para a concessão de refúgio trazidas pela Convenção de 

Genebra de 1951 e, acrescenta em seu inciso III a “generalizada violação de direitos 

humanos”17 como mais uma motivação. 

 

3. A MIGRAÇÃO FORÇADA COMO SAÍDA PARA PROTEGER O DIREITO À 
IDENTIDADE INDIVIDUAL 

Migrar é um direito humano, uma vez que as fronteiras estabelecidas e que 

definem os estados soberanos são meramente artificiais18. Todavia, muitas são as 

barreiras encontradas por aqueles que se desafiam a migrar para se refugiarem em 

outros países, já que em suas terras natais não se consegue usufruir dos direitos 

humanos mais básicos. 

Observando pelo ponto de vista de quem recebe estes migrantes, Michael 

Minkenberg aponta que: 

 
Há pequenos grupos políticos nas democracias ocidentais 
contemporâneas que instrumentalizam o direito por meio de códigos 
de alteridade. Percebe-se uma mobilização política indenitária contra 
tudo o que é estrangeiro19 (tradução livre) 

 

O mesmo autor ainda acrescenta que diversos são os sentimentos tidos como 

vilões daqueles que migram, os quais os enumera como sendo: o racismo, o 

antissemitismo, o chauvinismo, o religiocentrismo (fundamentalismo), a xenofobia, o 

                                                           
16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 
1988. 
17BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm>. Acesso em: 24 de fev. de 2017. 
 
18 Conclusão articulada em palestra ministrada Paulo Bessa na Universidade de São Paulo 
(Largo do São Francisco) sobre imigração e refúgio no Brasil em 17 de agosto de 2015. 
19 Texto original: “l n’est guèrre de grupe politique, dans les démocraties occidentales 
contemporaines, qui s’appuie autant que la droite radicale sur l’instrumentalisation des codes 
de l’altérité. Cela constitue même, dans une certe mesure, une caractéristique qui la définit: la 
mobilisation politique contre tout ce que est étranger semble l’essance même de sa politique et 
son identité”. MINKENBERG, Michael. The Radical Right in Europe: An Overview. Gütersloh: 
Verlag Bertelsmann Stiftung; 2008 p. 262.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
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nativismo, a heteronormatividade e o autoritarismo20, denominações essa ligadas ao 

discurso de ódio. 

Não obstante tal realidade, Parry Scott esclarece que: 
 
A associação dos fluxos migratórios com a desigualdade e a violência 
de gênero tem recebido pouca atenção por estudiosos e por ativistas. 
Parece haver uma predisposição em entender os contextos nos quais 
ocorre a violência como espaços relativamente fixos.21  

 

O principal aspecto que se verifica com a pesquisa é a dificuldade de 

mulheres e minorias sexuais (LGBTTI), os quais transgrediram leis e costumes da 

sociedade em que vivem, enquadrarem-se na definição de refugiado22.  

Devido à falta de definição clara do que seja refugiado de gênero, nos termos 

da Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, o Alto 

Comissionado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) editou manuais 

estabelecendo diretrizes universais para a proteção dos refugiados aos Estados 

signatários. Dentre tais manuais há alguns que se voltam especificamente às questões 

de gênero.23 

O ACNUR, para incluir a questão dos refugiados de gênero em seu mandato, 

recebeu suporte da Organização para Refúgio, Asilo e Migração (ORAM), a maior 

organização não governamental especializada nesta espécie de refúgio. Além da 

ORAM, iniciou-se o levantamento de algumas Organizações Não Governamentais 

(ONGs) que lidam com assunto, tais como: The Rights in Exile Programme24 e Eshel25. 

A verdade é que as perseguições aos grupos LGBTTI não são incomuns, 

tendo-se como exemplos no ano de 2015 o caso de “dois jovens sírios [que] foram 

apedrejados até a morte. A execução ocorreu [num] feudo do Estado Islâmico (EI) no 

nordeste da Síria. Seu crime: serem homossexuais”26. Outra situação deu-se no Irã 

com “um homen gay de 42 anos [e que], contou a Human Rights Watch de um ataque 

que ele sofreu em 2007 nas mãos de dois agentes à paisana [da linha dura paramilitar, 

o Basij]”27.  

                                                           
20 MINKENBERG, Michael. The Radical Right in Europe: An Overview. Gütersloh: Verlag 
Bertelsmann Stiftung; 2008, p. 263. 
21 SCOTT, Parry. Fluxos migratórios femininos, desigualdades, autonomização e violência. In: 
AREND, Silvia Favero; RIAL, Carmen Silvia de Moraes; PEDRO, Joana Maria (Org.).  
Diásporas, mobilidades e migrações. Florianópolis: Editora Mulheres, 2011, p. 47. 
22 MARTIN, Susan Forbes. Mujeres e niños refugiados. In: La mujer ausente: derechos 
humanos en el mundo. España: Isis Internacional. 2010, p. 85. 
23 Manual para refugiados LGBT e manual para refugiadas mulheres.  
24 O site desta instituição é o seguinte: <http://www.refugeelegalaidinformation.org/about-us-0>. 
25 ESEHEL. O site desta instituição é o seguinte: <http://www.eshelonline.org/>. 
26EL PAIS. A tripla condenação dos gays sírios. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/02/internacional/1425325706_313632.html>. Acesso 
em: 23 de fev. de 2017. 
27 HUMAN RIGHTS WATCH. Irã: Discriminação e Violência Contra Minorias Sexuais. 

http://brasil.elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a/
http://brasil.elpais.com/tag/siria/a/
http://www.eshelonline.org/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/02/internacional/1425325706_313632.html
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Diante de tais violências e do receio de medidas extremas por parte de leis 

estatais, julgamentos tribais, perseguições de grupos terroristas, dentre outros atos de 

grave violações aos direitos humanos, migrar e solicitar refúgio em outro país é a 

saída para a proteção da identidade de gênero de muitos indivíduos LGBTTI. 

Apesar dos tímidos avanços, ainda há uma invisibilidade quanto aos 

refugiados de gênero, tanto das minorias sexuais, foco do estudo, quanto das 

mulheres, especialmente aquelas menores de dezoito anos, situação que os tornam 

mais vulneráveis diante da situação de refúgio. 

Ademais, os progressos existentes relacionam-se a documentos 

internacionais sem valor vinculante e, portanto, se descumpridos pelos Estados não 

tem a força de penalizar o país infrator pelas violações aos direitos da pessoa 

humana. 

Não obstante a realidade internacional, segundo dados do Alto Comissariado 

das Nações Unidas (ACNUR)28, o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), 

órgão encarregado do reconhecimento do status de refúgio no Brasil, vem concedendo 

refúgio  aos perseguidos em razão de sua identidade de gênero e orientação sexual, 

com base no prega a Constituição Federal Brasileira, a Lei de Refúgio e outros 

critérios consubstanciados em normas nacionais e do próprio ACNUR. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende-se que repensar um conceito de migração de gênero é essencial 

para que todos os grupos que precisem migrar efetivamente sejam reconhecidos como 

refugiados de gênero. Sendo assim, a partir deste novo desenho, a adoção de 

diretrizes internacionais, com valor vinculante e imprescindível, uma vez que o que se 

tem ainda são documentos recomendatórios.  

Para o desenho da promoção de um ambiente de proteção à pessoa humana 

em âmbito internacional global, necessário a articulação dos Estados e Organizações 

Internacionais para que tratados internacionais com valor vinculante sejam criados 

com o escopo de proteção dos refugiados LGBTTI.  

Outro ponto que também precisa ser pensado: a promoção do 

multiculturalismo a fim de que seja possível vislumbrar um ambiente de mais aceitação 

                                                                                                                                                                          
Disponível em:< https://www.hrw.org/pt/news/2010/12/15/241410>. Acesso em: 23 de fev. de 
2017. 

28 ACNUR. Perseguidos por sua orientação sexual, refugiados LGBTI conseguem 
proteção no Brasil. Disponível 
em:<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/perseguidos-por-sua-orientacao-
sexual-refugiados-lgbti-conseguem-protecao-no-brasil/>.Acesso em 24 de fev. de 
2017. 
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e, principalmente, de mais integração dos grupos LGBTTI, hodiernamente ainda alvos 

de discursos do ódio que os isola em sua própria sociedade e os coloca em situação 

de risco com seus direitos humanos reiteradamente violados em dezenas de países.  

O papel da comunidade internacional, portanto, seria no sentido de pensar 

instrumentos jurídicos que conversassem melhor com este conceito de migração sobre 

uma perspectiva clara das teorias de gênero, bem como nortear a promoção de tal 

multiculturalismo. 

Enquanto essa realidade não se concretiza, o Estado brasileiro vem 

recepcionando em seu território refugiados oriundos de distintos países que chegam e 

perseguidos por razões variadas, dentre as quais as estão às questões de identidade 

de gênero e orientação sexual, apesar dessa motivação ainda ser pouco alegada.  
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INDETERMINADO DE “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” 

 

Francisco Arthur de Siqueira Muniz1 
Universidade de Coimbra – Portugal 

 

1 Introdução: o diálogo internacional acerca dos instrumentos estatais de 
accountability e a problemática no ordenamento jurídico brasileiro 

Inúmeros são os desafios dos Estados contemporâneos, no contexto da 

manutenção e efetivação do rol de direitos constitucionalmente garantidos, em tempos 

de crise. Com recursos cada vez mais escassos e uma crescente demanda por 

benefícios criados em contextos socioeconômicos distintos, aumenta a necessidade 

de definição de mecanismos que racionalizem os gastos públicos e tragam maior 

eficiência para as ações estatais. O Estado Democrático de Direito no Século XXI 

requer, destarte, maior transparência e controle das decisões dos agentes públicos, 

bem como das ações dos particulares em suas relações com a Administração Pública. 

A referida pesquisa tratará, pois, da vinculação normativa dos referidos sujeitos a um 

padrão de conduta aceitável no trato da coisa pública, cuja violação resulte na 

imputação de sanções das mais distintas naturezas, denominada pelos anglófonos de 

accountability (GRANT & KEOHANE, 2005, p. 29-30), termo largamente utilizado no 

Brasil a partir da década de 90 (CAMPOS, 1990) e que envolve uma miríade de 

instrumentos das mais distintas naturezas (O’DONNEL, 2001; TOMIO & ROBL FILHO, 

2013) para atingir os referidos objetivos de controle e responsabilização.  

Dados os limites espaciais desta investigação, cingir-se-á a análise ao contexto 

do ordenamento jurídico brasileiro, e a problemática delimitação e aplicação do 

conceito jurídico indeterminado de “improbidade administrativa”, tanto na doutrina 

                                                           
1 Doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, Mestre e Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal de Pernambuco, Pós-Graduado em Direito Marítimo e Portuário 
pela UNINASSAU, advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses e na Ordem 
dos Advogados do Brasil. e-mail: fasiqueira.muniz@gmail.com  
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quanto na jurisprudência, em muitas das situações para as quais o conceito é 

reconduzido. No contexto acima delineado, a circunscrição da problemática em tela na 

presente investigação pode ser sintetizada nas seguintes indagações: o que se 

compreende por conceito jurídico indeterminado? quais as origens do conceito jurídico 

indeterminado de improbidade administrativa? Qual a compreensão da doutrina e da 

jurisprudência brasileira acerca da concretização e aplicação do referido conceito? 

Qual a relevância do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa no 

sistema de accountability brasileiro, bem como para a manutenção e efetivação dos 

direitos constitucionalmente garantidos e valores protegidos pelo ordenamento jurídico 

nacional? 

O iter deste trabalho inicia-se pela compreensão da ideia de conceitos jurídicos 

indeterminados, e de como a dificuldade hermenêutica e metodológica verificada na 

delimitação do âmbito de incidência das normas vagas positivadas no ordenamento 

jurídico resulta em disputas doutrinárias e jurisprudenciais acerca da escorreita forma 

e limites de incidência do conceito de improbidade administrativa nos casos concretos. 

Em seguida, passa-se a expor a construção do conceito de improbidade administrativa 

no direito brasileiro e as inúmeras divergências verificadas na doutrina e na 

jurisprudência quanto à problemática concretização do referido conceito jurídico 

indeterminado. Por fim, tecem-se observações acerca das implicações da 

problemática objeto da presente investigação para a efetividade do sistema de 

accountability positivado no direito administrativo brasileiro e as repercussões do 

problema em análise para a compreensão dos desafios do Estado brasileiro em 

tempos de crises econômica e ética na Administração Pública, bem como dos 

possíveis caminhos para superá-las. 

A relevância da presente investigação não se limita àqueles que desejarem 

realizar um estudo de direito comparado acerca das práticas de accountability 

estabelecidas em ordenamentos jurídicos distintos, e que aqui encontram uma síntese 

da compreensão doutrinária e jurisprudencial acerca de conceitos e preceitos 

normativos angulares da matéria no direito brasileiro, ou para os investigadores que 

analisam as repercussões de instrumentos normativos internacionais – a exemplo da 

Convenção das Nações Unidas Sobre a Corrupção – na construção de normas 

internas de combate à corrupção e na promoção da integridade de boa gestão pública. 

A atualidade e importância da discussão ora apresentada resta evidenciada pelas 

frequentes notícias de condutas ímprobas de agentes públicos e de particulares, cujos 

efeitos estendem-se para além das fronteiras nacionais, seja através da replicação de 

esquemas ilícitos em outros países, seja pela associação a outras condutas eivadas 
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de ilicitude no contexto de ordenamentos jurídicos distintos, a exemplo do caso de 

uma empresa brasileira, que foi recentemente acusada de estar envolvida em um 

esquema de ações ilícitas que envolviam agentes públicos e particulares de diversos 

países, inclusive Portugal (GASPAR & GOMES, 2016).  

Discutir os instrumentos que o direito brasileiro possui para coibir e punir 

esquemas como o acima exemplificado torna-se, pois, assunto de interesse teórico e 

prático da comunidade jurídica internacional, dadas as repercussões das ações 

realizadas pelos agentes públicos e pelos players brasileiros em ações empresariais 

para além das fronteiras nacionais. 

2 A origem hermenêutica do problema: a compreensão da improbidade 
administrativa como um conceito jurídico indeterminado 

A positivação de normas vagas no ordenamento jurídico, entendidas como 

gênero (MAZZEI, 2006, p. 32-33) do qual as cláusulas gerais (como o conceito de boa-

fé) e os conceitos indeterminados (a exemplo da ideia de improbidade administrativa 

dolosa ou a de honorários advocatícios irrisórios) podem ser considerados espécie, 

são dispositivos normativos cuja construção e incidência podem ser mais ou menos 

vinculadas ao caso concreto, a depender do grau de determinação dos preceitos a que 

se refiram (WAMBIER, 1997, p. 449). Elementos mais dinâmicos do ordenamento 

jurídico, são a “parte movediça e absorvente do ordenamento jurídico” (MACHADO, 

1991, p. 13) e se referem a casos que o legislador não tipificou (HENKE, 1979, p. 89), 

seja por conveniência legislativa (MOREIRA, 1988, p. 64), seja pela impossibilidade de 

prever todas as hipóteses fáticas que se amoldariam aos preceitos a que se pode 

razoavelmente destinar um dado texto legal, relegando ao intérprete o papel 

protagonista na atividade de concretizar e densificar o direito (DUARTE, 2007, p. 132).  

A diferença entre os ditos conceitos jurídicos determinados, como o de 

“administração pública indireta” ou “prazo de 24 horas”, e os indeterminados reside no 

grau de vagueza (HENKE, 1979, p. 72) que é atribuído aos preceitos, visto que, 

independentemente da adoção de uma corrente cética ou cognitivista para a 

metodologia do direito (JUST, 2004), considerar possível alcançar o sentido de um 

texto independentemente de uma atitude interpretativa não se coaduna com os 

paradigmas teóricos mais influentes no direito na pós-modernidade. Se existe ou não 

um único resultado interpretativo correto para os conceitos jurídicos indeterminados 

persiste, entretanto, como questão controvertida. Para García de Enterría (2000, p. 

457), a indeterminação do conceito não implica a inexistência de uma única solução 

justa para o caso em que se decide ou não pela sua incidência, não se tratando, 
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portanto de uma questão volitiva, mas sim de uma cognição objetiva; de acordo com 

Harmut Maurer (2001, p. 57), Carl Hermann Ule rechaça, entretanto, a existência de 

um único sentido para os conceitos jurídicos indeterminados ao conceber a teoria da 

“sustentabilidade”, que, em síntese, é a existência de decisões sustentáveis, 

caracterizadas pela escolha de uma entre as opções existentes em uma moldura 

interpretativa de decisões aceitáveis como legítimas. Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2000, p. 23) se filia a esta última concepção, ao aduzir a incompatibilidade dos 

conceitos fluidos com uma única interpretação correta. 

Os conceitos jurídicos indeterminados assemelham-se, por conseguinte, 

teleológica e estruturalmente, aos Standards do Common Law (FERNANDEZ, 1998, p. 

545) e não dispensam o ingresso do interprete nos fatos a que se vinculam e impõem 

ao juiz a tarefa de construir ele mesmo as premissas maiores, ou seja, realizar a sua 

escorreita concretização (HENKE, 1979, p. 126).  

É justamente por se tratar de um conceito não estanque no ordenamento 

jurídico brasileiro, cuja valoração implica a análise de uma série de fatores extraídos 

do caso concreto e cotejados com as normas e princípios constitucionais e 

infraconstitucionais, que a delimitação do âmbito de incidência e concretização do 

conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa geram tantas 

controvérsias na doutrina e na jurisprudência. 

3 A positivação do conceito jurídico indeterminado de improbidade 
administrativa dolosa e a sua delimitação doutrinária e jurisprudencial 

Para relatar o status quo do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa, sintetizar-se-á o histórico legislativo e sua interpretação 

dominante pela doutrina e jurisprudência, para, em seguida, elencar as distintas 

concepções doutrinárias dos conceitos de improbidade administrativa e realizar o 

cotejo com o entendimento jurisprudencial acerca das hipóteses de incidência do 

conceito em análise nos casos concretos. Iniciemos, portanto, pelo ambiente em que 

se insere o referido conceito. 

Não é recente a ideia de responsabilização de gestores públicos por atos 

contrários às normas éticas na administração da res publica. A pós-modernidade 

fortaleceu, entretanto, no âmbito público, as noções de gestão privada arrimadas pelos 

paradigmas de eficiência e qualidade e implicou um aumento gradativo de 

responsabilidades, ao mesmo tempo em que diminuiu o campo das imunidades do 

poder (OSÓRIO, 2007, p. 50), mormente quando verificada a tentativa de se incutir 

uma cultura da probidade com a Constituição Federal de 1988 (BERTONCINI , 2012, 
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p. 40), que permitiu a consolidação de um sistema de accountability no direito 

brasileiro.  

Superou-se a máxima vigente até o século XIX, “the king can do no wrong”, e 

passou-se a, cada vez mais, se positivar pautas gerais de imputação de 

responsabilidades no âmbito do que categorialmente se denomina “má gestão pública” 

(OSÓRIO, 2007, p. 55), no qual se enquadra a improbidade administrativa e a 

corrupção, por exemplo, conceitos indeterminados, cuja correta incidência só pode ser 

verificada em relação aos fatos e ambiente histórico-sócio-cultural a que 

concretamente são relacionados. No contexto internacional, destaca-se principalmente 

o empenho da Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral de 12 de 

dezembro de 1996, ao editar a resolução 51/59, em cujo anexo figura o “Código 

Internacional de Conduta para os titulares de cargos públicos”, bem como a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral 

das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e que ingressou no ordenamento 

jurídico brasileiro por intermédio do Decreto nº 5687/06. No âmbito do ordenamento 

jurídico brasileiro, abaixo será sintetizada a evolução normativa pela defesa da 

probidade administrativa. 

Prescrições normativas que visam à defesa do patrimônio público e princípios 

regentes da Administração Pública não são, outrossim, novidade no Brasil. Remontam 

às Ordenações Filipinas as primeiras disposições vigentes no país acerca dos crimes 

de corrupção, as quais vigoraram até a instituição do Código Criminal do Império de 

1830, o qual instituiu tipo penal semelhante ao atual crime de peculato, além de outros 

que violavam a “boa ordem e administração pública”, preceitos resguardados por tipos 

penais também nos demais códigos penais da era republicana brasileira (DECOMAIN, 

2007, p. 11-15).  

As Constituições brasileiras sempre aduziram à improbidade como crime de 

responsabilidade do Presidente da República e dos funcionários de alto escalão do 

Estado, um fenômeno político-penal: a Constituição de 1824, no art. 99, garantia 

imunidade absoluta ao Imperador, porém não aos Ministros, enquanto a partir da 

República, o chefe do Executivo passou a ser passível de responsabilização, conforme 

se observa na Constituição de 1891, em seu art. 54, 6º; na Constituição de 1934, no 

art. 57, alínea f; na Carta de 1937, art. 85, d; no texto de 1946, no art. 89, V; em 1967, 

no art. 84, V, e na Emenda Constitucional nº 1/69, bem como no art. 82, V; Por fim, na 

Constituição de 1988, no art. 85, V.   
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Só a Constituição de 1988 tratou, entretanto, a violação à probidade 

administrativa como um ilícito extrapenal e vinculado ao direito administrativo 

(OSÓRIO, 2007, p. 118), entendimento que também é aplicado à atual lei de regência 

da matéria, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA ou Lei nº 8.429/92), segundo a 

majoritária doutrina (por todos: PAZZAGLINI FILHO, 2007, p. 147-148) e 

jurisprudência (BRASIL, 2012a). Assim como a natureza das sanções não é de índole 

penal, também os atos que violam a probidade administrativa são distintamente 

analisados na seara penal e no âmbito administrativo, não podendo ser equiparada, 

portanto, a improbidade administrativa às figuras afins, como os crimes de 

responsabilidade (OSÓRIO, 2007, p. 246-247).  

Quanto à denominação da Lei nº 8.429/92 como “Lei da Improbidade 

Administrativa”, Gina Copola (2006, p. 7) ressalvou que o instrumento normativo visa 

obstar a prática de atos considerados administrativamente ímprobos e sancioná-los, e 

deveria ser, portanto, denominada de lei “contra” a improbidade, não lei “da” 

improbidade administrativa. 

Questionamentos acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da LIA 

chegaram a ser levantados pela doutrina (por todos: FAZZIO JUNIOR, 2001, p. 53), 

porém o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2010), declarou a inexistência de 

qualquer ofensa à bicameralismo na tramitação do projeto.  

Fazzio Junior (2007, p. 51-52) asseverou que, da Proclamação da República à 

vigência da Lei nº 3.164/57 (Lei Pitombo Godói-Ilha), nenhum tratamento legislativo 

relevante foi dado para coibir disfunções administrativas decorrentes de atos ímprobos 

por agentes públicos, limitando os precedentes legislativos da LIA à referida Lei e a 

outra, promulgada no ano seguinte, nº 3.502, denominada Lei Bilac Pinto. Osório 

(2007, p. 118-119) considerou, entretanto, relevante destacar os embriões da LIA no 

Dec. 30, de 08.01.1892, que já indicava condutas consideradas ímprobas (art. 48), 

bem como a Lei 1.079/50, na qual foram tipificados elementos que seriam 

efetivamente atos de improbidade, apesar de indicados como “delitos de 

responsabilidade”. Apesar de todas as leis precedentes serem teleologicamente 

orientadas para finalidades semelhantes, a regulamentação do art. 37, §4º pela LIA 

sobressai-se por ampliar consideravelmente o espectro de atitudes que poderiam ser 

enquadradas como atos ímprobos, bem como se arvorar de mecanismos distintos e 

mais adequados à realidade pós-moderna da qual é oriunda, destacando-se os 

conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais e princípios que permeiam a Lei 

em comento. 
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Delimitar o âmbito de incidência dos preceitos legais insertos na LIA torna-se, 

pois, questão controversa, especialmente em razão da vagueza e fluidez dos 

conceitos que a compõem, criticada por parte da doutrina, que a considera “um 

cheque em branco” entregue pelo Legislativo ao julgador (COPOLA, 2008, p. 61), uma 

norma incompleta e fonte de injustiças (MATTOS, 2005, p. 5390). 

Não há na Constituição Federal ou na LIA a conceituação de improbidade 

administrativa. Preferiu o legislador positivar conceitos indeterminados, atos que 

importem em configuração de improbidade e princípios cuja violação também 

configuraria mácula à probidade administrativa, que busca resguardar o ordenamento 

jurídico brasileiro. Nesse intuito, restaram consignados nos arts. 9º a 11 da LIA três 

distintos grupos de atos de improbidade administrativa: o art. 9º, o qual englobou atos 

desencadeadores de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito ao agente público; o 

art. 10, cuja teleologia é configurar como ato de improbidade aqueles que importem 

em prejuízo patrimonial para um ente público; o art. 11, por fim, aduz à caracterização 

de improbidade pela violação a princípios que norteiam a Administração Pública. No 

caput dos artigos em comento, destaca-se a expressão “notadamente”, antes de se 

iniciar os respectivos incisos, o que findou por arrimar o entendimento majoritário da 

doutrina (por todos: Por todos: DECOMAIN, 2007, p. 55) e jurisprudência do STJ 

(BRASIL, 2011b) acerca do caráter exemplificativo dos atos que configuram 

improbidade administrativa constantes na LIA, verificando-se poucas vozes em sentido 

contrário na doutrina, grupo este que pode ser representado por Francisco Octávio de 

Almeida Prado (2001, p. 35). 

Não obstante a menção expressa, no art. 10 da LIA, à possibilidade de 

caracterizar-se ato de improbidade administrativa a partir de um elemento subjetivo 

culposo, a constitucionalidade desta disposição chegou a ser questionada por Copola 

(2008, p. 64) e Neiva (2009, p. 7), sob o argumento de que teria sido extrapolada a 

concepção de improbidade do texto constitucional. A afastada incidência do referido 

artigo também foi afastada por precedentes do STJ (BRASIL, 2012b) e sua 

inaplicabilidade é defendida por Costa (2005, p. 27-28), ainda que a corrente 

majoritária da doutrina (entre outros: GARCIA & ALVES, 2011, p. 331, OSÓRIO, 2007, 

p. 295; FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 79) e a jurisprudência assente do STJ (BRASIL, 

2017) estejam situadas em caminho oposto. Mais tormentosa é, entretanto, a definição 

do tipo de culpa que pode ensejar ato de improbidade, se necessariamente deverá ser 

grave ou admitiria a culpa lato sensu. 

Para Fazzio Junior (2007, p. 82), a alusão à culpa no dispositivo legal não pode 

ser compreendida como a culpa grave, dada a equiparação deste tipo com o dolo, de 
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modo que esta culpa grave torna-se prescindível, uma vez que a conduta eivada de 

dolo é a regra, quando se trata de atos de improbidade administrativa. Ainda que a 

equiparação entre culpa grave e dolo possa vir a ser considerada válida em 

determinadas situações (acerca das raízes e justificativas desta equiparação, vide: 

MONTEIRO, 2011, p. 234), a doutrina majoritária e a jurisprudência (BRASIL, 2011a) 

caminham em sentido diverso. Lastreados na proporcionalidade e razoabilidade que 

se impõem na analise do nexo causal entre a conduta e a pecha de improbidade, 

entendem que a teleologia da LIA, no seu art. 10, é abarcar os atos que demonstrem 

uma ineficiência intolerável, uma displicência que denote menosprezo aos deveres do 

seu ofício ou no trato com a coisa pública (TOURINHO, 2005, p. 127). Afasta-se, 

destarte, da improbidade o “erro juridicamente tolerável” (OSÓRIO, 2007, p. 66) a que 

a falibilidade humana pode impor a todos, para os quais, no âmbito da Administração, 

poderia ser solucionado mediante procedimentos disciplinares interna corporis ou, no 

caso de particulares, pela imposição de sanções mais proporcionais ao ato praticado, 

v. g., a suspensão temporária para licitar com a Administração, tal qual descrito no art. 

87, III, da Lei 8.666/93. 

À exceção das hipóteses insertas no art. 10, portanto, o dolo é elemento 

indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa. A jurisprudência 

do STJ reiteradamente assevera que o dolo exigido para a configuração da 

improbidade é o dolo eventual, genérico, a intenção de manifestar-se de modo a 

atentar contra os princípios que regem a Administração Pública. É prescindível, por 

conseguinte, uma específica intencionalidade, basta um agir deliberado em desacordo 

com os preceitos normativos acerca dos quais não se poderia alegar o 

desconhecimento para se caracterizar o dolo na situação concreta (BRASIL, 2016). 

Parte-se, destarte, para a análise da específica intencionalidade do agente em 

seus atos, da discrepância entre os fins e os meios utilizados, da sua 

proporcionalidade ou adequação à situação sobre a qual se debruça, da existência ou 

não de sinceridade e honestidade em comparação com o que legitimamente se 

poderia esperar daquele agente, nas mesmas circunstâncias e condições histórico-

sócio-culturais, em virtude dos princípios regentes da Administração Pública que se 

visa a proteger a partir do instrumental normativo inserto na LIA e na Constituição 

Federal. Trata-se, portanto, também de conceito jurídico tão indeterminado quanto o 

de improbidade administrativa, pois ambos só possuem sentido a partir de 

determinado caso, só podem ser concretizados a partir dos pressupostos fáticos que 

constituem a questão controvertida. 
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Delineada a teleologia da LIA mediante o relato histórico do seu 

desenvolvimento legislativo, bem como o pensamento dominante que se estabeleceu 

em vinte anos de discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do alcance e 

características do texto legal, resta extrair desta observação a concepção de 

improbidade administrativa assumida majoritariamente. Ante a já delatada ausência de 

conceituação na legislação de regência, coube à doutrina tentar sintetizar o que 

poderia ser considerado improbidade administrativa. Bertoncini agrupa as distintas 

compreensões doutrinárias acerca da configuração do ato de improbidade 

administrativa em cinco distintos grupos, dos quais destacamos abaixo alguns dos 

representantes. Sintetiza o autor as correntes doutrinárias nos seguintes termos: 

A substantiva, que compreende esse ilícito a partir da lesão ao 

princípio da moralidade administrativa (1); 

A legalista ou formal, que identifica o ato de improbidade como 

violação da lei, em sentido estrito (2); 

A mista, que entende caracterizado o ato de improbidade em 

função do atentado simultâneo ao binômio legalidade-

moralidade (3); 

A principiológica, em sentido restrito, que entende 

caracterizado o ilícito em razão do atentado aos princípios do 

art. 37, caput, da CF (4); 

A principiológica, em sentido amplo ou da juridicidade, que 

compreende estar caracterizado o ato de improbidade, a partir 

da violação de quaisquer dos princípios da Administração 

Pública. Ou seja, identifica-se a improbidade como lesão à 

legalidade em sentido amplo, que conteria os demais princípios 

regentes da atividade administrativa. (5); (BERTONCINI, 2007, 

p. 50) 

Na primeira corrente, restou enquadrado o pensamento de José Afonso da 

Silva (2012, p. 671), para quem a improbidade administrativa seria “uma imoralidade 

administrativa qualificada [...] pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao 

ímprobo ou a outrem.” Inserido na segunda corrente, Marcelo Figueiredo (2000, p. 24) 

aduz em sua obra, para além dos trechos citados por Bertocini, que “a lei, quando 

alude à ‘probidade’, determina ao interprete sacar seu conteúdo da Constituição e da 

lei.”, não cabendo ao julgador inferir atos ímprobos não descritos no texto legal. Na 

terceira categoria, podemos emoldurar o pensamento de Fábio Medina Osório (2007, 
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p.307). A penúltima corrente vislumbrada por Bertoncini pode ser representada pelo 

pensamento de Marino Pazzaglini Filho e Waldo Fazzio Júnior. No entender deste, “os 

atos de improbidade administrativa são ilícitos pluriofensivos, mas o impacto de seus 

efeitos deve ser considerado a partir de sua confrontação com os princípios e regras 

constitucionais” (FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 70). Por fim, destacou o pensamento de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Emerson Garcia e Wallace Paiva Martins Júnior dentre 

os integrantes da corrente principiológica ampla. Sintetizamos o pensamento da 

corrente a partir do seguinte trecho que extraímos da obra de Martins Júnior (2009, p. 

207): “para que se configure ato de improbidade administrativa é mister a existência de 

ilicitude (antijuridicidade) do ato, abrangendo tanto a sua imoralidade, quanto a sua 

ilegalidade.” 

Para Mateus Bertoncini (2007, p. 72), é imperiosa a necessidade de superação 

desta miríade de conceitos, cuja utilidade ele põe em xeque ao consignar que a 

doutrina ainda não teria captado a “real significação” do conceito de improbidade 

administrativa. Ele se propõe, destarte, a construir “um modelo capaz de encerrar a 

essência, os elementos efetivamente presentes nessa realidade fático-jurídica que se 

apelidou de improbidade administrativa” (BERTONCINI, 2007, p. 111), ao conceituar, 

ao final de sua obra, o que entende por “ato de improbidade administrativa” 

(BERTONCINI, 2007, p. 260-261). Para além dos pensamentos opostos ao de 

Bertoncini acima descritos, há inúmeras vozes dissonantes na doutrina que são 

contrárias à possibilidade de se apreender em um único conceito todas as hipóteses 

de improbidade administrativa, seja pela própria característica e teleologia dos 

conceitos jurídicos indeterminados, seja em razão das delatadas divergências quanto 

às fronteiras da moldura impostas pelo autor à conceituação do ato ímprobo e sua 

configuração perante o caso concreto, das quais a existência das correntes acima 

aduzidas já constitui prova bastante, razões pelas quais também nos afastamos do 

posicionamento de Bertoncini e compreendemos infrutífera e incongruente com a 

própria natureza de conceito jurídico indeterminado a tentativa de encarcerá-lo em um 

conceito que capture a sua denotação, ou seja, “o conjunto de objetos que constituem 

a extensão do significado” (SOUZA, 2005, p. 134), bem como qualquer tentativa de 

anular a porosidade inerente aos conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, a 

evolução histórica da vagueza e da ambiguidade do termo, que possui o seu alcance e 

sentido modificados ao longo do tempo (ADEODATO, 2015, p. 150). Lembra Eduardo 

Arruda Alvim (2012, p. 210) que a estrutura aberta dos conceitos visa justamente “ao 

enquadramento de infindáveis hipóteses de condutas [...] isso porque, os ilícitos 
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podem ser praticados de diversas formas, diante da criatividade do ser humano, que, 

muitas vezes, não podem ser previstas, de modo específico, pelo legislador”. 

As controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais persistem, portanto, mesmo 

após vinte anos da publicação da LIA, conforme anota, v.g., Alexandre Albagli Oliveira 

(2012, p. 103), mormente quanto ao conceito de improbidade administrativa, que se 

torna ainda mais problemático quando conjugado com o conceito jurídico 

indeterminado de dolo. 

4 Conclusões: os óbices à efetividade da Lei 8.429/92 e caminhos para superá-
los 

É cediço que a inserção de conceitos vagos nas constituições e nos textos 

infralegais não é uma exclusividade brasileira, tampouco as dificuldades 

hermenêuticas e metodológicas para se obter um consenso quanto à escorreita 

maneira de delimitar teoricamente o conteúdo de cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados, bem como concretizá-los perante o caso concreto. Também não se 

pode desconsiderar a convergência internacional acerca da relevância da 

accountability para a Administração Pública no Estado Democrático de Direito, 

conforme infere-se, entre outros instrumentos normativos internacionais, da 

Convenção das Nações Unidas Sobre a Corrupção. O diálogo internacional acerca 

dos mecanismos de combate a atos ímprobos e de promoção da boa governança 

positivadas por cada Estado nacional constitui, portanto, questão de interesse teórico 

e prático para toda a comunidade internacional de juristas, mormente em razão das 

frequentes notícias de empresas transnacionais e agentes públicos envolvidos em 

esquemas de corrupção e de dilapidação do erário público, com ramificações e 

consequências para além das fronteiras nacionais.  

Especificamente quanto à legislação brasileira que constituiu objeto da 

presente investigação, percebe-se a relevância dos conceitos jurídicos indeterminados 

e sua estreita vinculação a diversos princípios constitucionais e infraconstitucionais, 

para além do liame com as demais normas reguladoras da matéria que uma escorreita 

interpretação sistemática do ordenamento não prescinde. Da investigação ora 

realizada, extrai-se que a vagueza e porosidade são inerentes a dispositivos da 

natureza semelhante àquela do conceito de improbidade administrativa e, ao contrário 

do que defende a parcela da doutrina exposta neste trabalho, não somente impedem o 

enclausuramento do termo em um conceito que denote todo o seu significado, como 

torna-se, inclusive, contraproducente esta tentativa, para a efetividade dos dispositivos 

positivados na Lei 8.429/92. Ainda que  muitas das controvérsias doutrinárias e 
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jurisprudenciais acima expostas perdurem, mormente em razão da natureza vaga do 

dispositivo positivado, um conceito de improbidade administrativa que se entendesse 

por fechado e completo abriria espaço para o surgimento de novas práticas espúrias 

contra a Administração Pública que não estariam abarcadas no seu âmbito de 

incidência e poderiam quedar-se impunes. Não é, pois, a ausência de uma delimitação 

legal prévia e completa de toda a denotação do termo “improbidade administrativa” 

que irá impedir a LIA de ser válida e eficaz no combate à má gestão pública e na 

imposição de sanções, do contrário, toda a sistemática legislativa de positivação de 

conceitos vagos, que há muito povoam o direito brasileiro, teria de ser repensada.  

Se práticas ilícitas e contrárias aos princípios da Administração Pública 

continuam a resultar de má gestões dos agentes públicos ou da ação de terceiros, não 

é pela inexistência de dispositivos legais aptos a coibir e sancionar estas práticas. A 

interpretação predominante, exposta nesta investigação, do âmbito de incidência dos 

dispositivos da Lei 8.429/92, bem como as sanções que podem ser aplicadas pela Lei 

de Improbidade Administrativa, aliada a inúmeros outros dispositivos da legislação de 

direito administrativo brasileiro que fogem ao âmbito deste trabalho (v. g., Lei 

12.846/13, conhecida como “Lei Anticorrupção”), mostram-se capazes de, em tese, 

conter e imputar sanções por ações ilícitas contra a Administração Pública, 

constituindo-se o conceito de improbidade administrativa em um dos pontos centrais 

de irradiação de medidas sancionatórias pela violação de deveres de conduta do 

sistema de accountability estatal brasileiro. Ao voltarem-se os olhos, por conseguinte, 

não para a legislação e a forma como devem ser concretizados os seus dispositivos, 

mas sim para os possíveis entraves existentes na sua aplicação perante os casos 

concretos, decorrentes da sobrecarga do Poder Judiciário brasileiro e da necessidade 

de maior aparelhamento dos órgãos investigatórios, podem ser apresentados 

caminhos mais adequados para superar o desafio de diminuir as práticas que afrontam 

os princípios e normas da Administração Pública, muitas vezes com prejuízos para o 

erário e que repercutem de forma nefasta para a manutenção dos benefícios sociais e 

direitos constitucionalmente garantidos, especialmente em tempos de crise. 
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– BREVES CONSIDERAÇÕES 
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Escola Superior de Gestão do IPCA - Portugal 

 
Nota introdutória 

Atento o aumento exponencial dos processos de insolvência e o crescente 

relevo que as dívidas tributárias assumem em tais processos, o contacto e 

articulação entre o Direito da Insolvência e o Direito Tributário está a tornar-se cada 

vez mais frequente, mas, ao mesmo tempo, mais problemático. 

Uma das questões mais controversas e debatidas prende-se com o 

cumprimento das obrigações fiscais por parte das empresas insolventes, 

discutindo-se se, após a declaração de insolvência, as empresas mantêm a sua 

personalidade tributária e, consequentemente, o dever de cumprir tais obrigações, 

discutindo-se a quem incumbe a responsabilidade de cumprir tal dever. 

Com alteração operada pela Lei n.º 16/2012 de 20 de Abril, veio o legislador 

modificar a redacção do artigo 65.º do Código de Insolvência e Recuperação de 

Empresa3 com vista à clarificação desta questão, tendo a AT manifestando já a sua 

posição quanto à interpretação da referida disposição legal. Muitas são dúvidas que 

subsistem quanto à aplicação prática do mencionado artigo 65.º do CIRE, 

nomeadamente quando não há lugar à assembleia de apreciação do relatório do 

Administrador da Insolvência, a que faz referência o artigo 156.º do CIRE. 

Analisaremos a posição da doutrina e da jurisprudência sobre esta matéria, 

apresentando o nosso ponto de vista. 

 
1. Obrigações fiscais em caso de manutenção da atividade da empresa  

                                                           
1 Doutoranda em Direito (Universidade de Santiago de Compostela); Mestre em Direito 
Tributário e Fiscal (Universidade do Minho); advogada sócia na sociedade YBOM e docente 
(assistente convidada) no IPCA. 
2 Doutoranda em Gestão de Empresas (Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra); mestre em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial (ISCAC – Coimbra 
Business School); contabilista certificada e docente (assistente convidada) no IPCA. 
3 Doravante CIRE 
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Se, na assembleia de apreciação do relatório elaborado pelo Administrador da 

Insolvência, os credores decidirem, nos termos do n.º 2 do artigo 156.º do CIRE, pela 

manutenção em actividade do(s) estabelecimento(s) compreendido(s) na massa 

insolvente, através do cumprimento de um plano de recuperação4, continuarão a 

verificar-se factos geradores de obrigações tributárias, como seja, a venda de produtos 

ou a prestação de serviços. 

Assim, deverá a pessoa insolvente dar cumprimento às obrigações tributárias, 

declarativas e de pagamento decorrentes da sua atividade, dispondo de contabilidade 

adequada ao apuramento e fiscalização dos impostos e obedecendo às demais 

obrigações impostas pelos CIVA5 e CIRC6. Nos termos do disposto no atual n.º 4 do 

artigo 65.º do CIRE, as referidas obrigações fiscais serão da responsabilidade daquele 

a quem a administração do insolvente tiver sido cometida. Nos termos gerais do 

disposto no n.º 1 do artigo 81.º do CIRE, a declaração de insolvência priva 

imediatamente o insolvente dos poderes de administração disposição dos bens que 

compõem a massa insolvente, os quais passam a ser confiados ao Administrador da 

Insolvência. No entanto, tais funções podem manter-se na esfera do devedor, 

conforme determina os artigos 223.º a 229.º do CIRE, o que, aliás, é prática assídua 

nos casos de recuperação, em que o insolvente pretende a sua reestruturação através 

da apresentação de um plano de insolvência. 

Importa, no entanto, referir que, durante a pendência do processo de 

insolvência, aplicam-se alguns benefícios fiscais, que visam facilitar a recuperação. 

Destacamos a dispensa de efetuar o pagamento especial por conta, prevista na al. b) 

do n.º 11 do artigo 106.º do CIRC, nos termos do qual «os sujeitos passivos que se 

encontrem com processos no âmbito do CIRE, a partir da data da instauração desse 

processo». 

 
2. Obrigações fiscais em caso de liquidação da massa insolvente 
  2.1) A manutenção da personalidade tributária da sociedade insolvente em 

fase de liquidação 
  A declaração de insolvência determina, como se dispõe na al. e) do n.º 1 do 

artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais7, a dissolução da sociedade8 mas 

                                                           
4 Vd. 192.º e ss do CIRE. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 192.º do CIRE, o plano dei 
insolvência que se destine a prover a recuperação do devedor designa-se «plano de 
recuperação». 
5 Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado. 
6 Código Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 
7 Doravante CSC. 
8 JORGE HENRIQUE PINTO FURTADO, Curso de Direito das Sociedades, 5.ª ed., p. 576, 
entende que a previsão da dissolução por efeito de declaração de falência é «completamente 
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não a sua extinção9 que só se verificará, nos termos do n.º 2 do artigo 160.º do CSC, 

com o registo do encerramento definitivo da liquidação. 

 Assim, a sociedade insolvente mantém, nos termos do n.º 2 do artigo 146.º do 

CSC, a sua personalidade jurídica e, consequentemente, a sua personalidade 

tributária, tal como definida no artigo 15.º da LGT10, podendo as operações por si 

realizadas continuar sujeitas à incidência do IRC e do IVA11. Neste sentido tem 

também entendido jurisprudência, que considera que, apesar da decisão tomada em 

assembleia de credores de paralisar a atividade societária e extinguir a sociedade, 

esta continuará a existir até que se encerre definitivamente a liquidação e, portanto, 

mantém-se, como se depreende das regras de dissolução e liquidação estipuladas no 

CSC, sujeita ao cumprimento de determinadas obrigações fiscais previstas nos 

códigos tributários12.  

                                                                                                                                                                          
deslocada, e até imprópria», já que o processo de liquidação específico do CIRE em nada tem 
que ver com o processo de liquidação e partilha do CSC. Apesar de aceitarmos que as regras 
da liquidação das sociedades insolventes estão especialmente reguladas no CIRE, não sendo 
possível aplicar as normas do CSC contrárias ou incongruentes com tal regime especial, não 
nos parece que a consideração da declaração de insolvência como causa de dissolução é 
descabida ou infundada, já que, em nosso entender, e como defende RAUL VENTURA, 
Dissolução e Liquidação de Sociedades, 4.ª reimp., p. 16, a dissolução opera, apenas, uma 
modificação na relação jurídica constituída pelo contrato de sociedade. A sociedade deixará de 
prosseguir o seu objeto social, passando a ter como principal objetivo, no caso do processo de 
insolvência, a satisfação dos credores, escopo para o qual a liquidação será orientada. 
9 A dissolução da sociedade, operada pela declaração de insolvência (al. e) do n.º 1 do artigo 
141.º do CSC), não determina necessariamente a sua extinção, já que se pode suspender a 
liquidação (ou nem sequer chegar a iniciá-la) e optar pela recuperação e manutenção da 
empresa em atividade.  
10 A personalidade jurídica tributária, em princípio, coincide com a personalidade jurídica em 
geral. Não nos parece que fala sentido criar diferentes pressupostos para a existência da 
personalidade jurídica geral e a tributária. Como referem DIOGO LEITE DE CAMPOS, 
BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária anotada e 
Comentada., 4.ª ed., p. 102, «a personalidade jurídica tributária coincide, em princípio, com a 
personalidade jurídica em geral, não sendo necessário preencher novos requisitos ou 
pressupostos. A universalidade do ordenamento jurídico impede que haja, pelo menos em 
princípio, personalidades jurídicas distintas em Direito Tributário e em Direito privado». DIOGO 
LEITE CAMPOS e MÔNICA HORTA NEVES LEITE DE CAMPOS, Direito Tributário, 2.ª ed., p. 
273, referem, ainda, que «a personalidade jurídica será, assim, uma personalidade jurídica 
tributária, independente em princípio, e de facto coincidente, com a personalidade jurídica 
prevista na lei civil. Será uma personalidade jurídica, como “personificação” da capacidade 
económica, da capacidade contributiva, e não como (“natural”) “personificação” de que é 
“pessoa”. 
11 Como explica ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, coord., Código das Sociedades Comerciais 
Anotado, 2.ª ed., p. 525, «As causas da dissolução não operam ipso facto, apesar de a 
declaração de dissolução fazer cessar logo o exercício da actividade objecto da sociedade. A 
dissolução só se consuma totalmente com o termo do processo de liquidação, isto é, quando o 
conjunto de direitos e deveres, que se constituíram à luz da sua personalidade jurídica (que 
nos termos do 146.º/2 se mantém), seja extinto». 
12 Vide, a título de exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24/02/2011, 
processo n.º 01145/09 (relator: Dulce Neto), disponível em www.dgsi.pt: «A sociedade 
dissolvida na sequência de processo falimentar continua a existir enquanto sujeito passivo de 
IRC até à data do encerramento da liquidação, ficando sujeita, com as necessárias adaptações 
e em tudo o que não for incompatível com o regime processual da massa falida, às disposições 

http://www.dgsi.pt/
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 A dissolução da sociedade determina o momento a partir do qual esta deixa de 

prosseguir o seu objeto, esgota a sua função, mas não implica a sua extinção, sendo 

ainda necessário proceder à cobrança de eventuais créditos, pagar as dívidas 

existentes e eventualmente partilhar os bens que sobejarem13, podendo os credores 

decidirem que a referida sociedade é passível de recuperação. 

 Aliás, este é o entendimento que parece resultar directamente do próprio CIRE, 

já que, além de determinar, no n.º 1 do artigo 65.º, a manutenção da obrigação de 

«elaborar e depositar contas anuais», prevê nos seus artigos 267.º a 270.º a aplicação 

de vários benefícios fiscais em caso de liquidação da massa insolvente14. Ora, nunca 

se estenderia a aplicação destes benefícios às situações em que se opta pela 

liquidação se não se entendesse que as sociedades insolventes em fase de liquidação 

estão, também, pelo menos no que toca a prática de determinados actos, sujeitas a 

tributação.    

 A liquidação das sociedades insolventes efetua-se, como dispõe a parte final do 

n.º 1 do artigo 146.º do CSC, de acordo com o disposto na legislação falimentar, ou 

seja, a venda dos bens e a distribuição do seu produto deve-se efetivar nos termos 

previstos no CIRE. O processo de insolvência é, também, um processo de liquidação 

do património de uma sociedade dissolvida, mas com regras próprias, previstas em 

legislação autónoma. Pode-se, por exemplo, no âmbito de um processo de 

insolvência, decidir-se pela suspensão da liquidação e recuperar a empresa 

insolvente, mantendo-a em funcionamento. 

  Assim, e apesar das especificidades do regime de liquidação do CIRE, 

entendemos que a aplicação do disposto no CSC quanto a esta matéria não pode ser 

totalmente afastada15/16, devendo-se, no entanto, e no que toca ao cumprimento das 

                                                                                                                                                                          
previstas no CIRC para a tributação do lucro tributável das sociedades em liquidação, 
mantendo-se vinculada a obrigações fiscais declarativas». 
13 Como se refere no Tribunal da Relação do Porto de 18/06/2009, processo n.º 
2231/08.6TBOAZ-D.P1 (relator: Deolinda Varão, disponível em www.dgsi.pt: «O que se 
passa na dissolução e liquidação é um processo desconstrutivo da instituição societária, 
traduzido na sequência de atos ou factos jurídicos que determinam a cessação progressiva da 
sua existência». 
14 Apenas os beneficios previstos no artigo 269.º e n.º 1 do artigo 270.º do CIRE se aplicam no 
âmbito do plano de insolvência ou de pagamentos. 
15 Aliás, relativamente aos processos que se extinguem por insuficiência da massa, devem as 
sociedades declaradas insolventes (que, nestes casos, não são extintas no processo 
falimentar), ser, nos termos do n.º 4 do artigo 234.º do CIRE, objecto do procedimento 
administrativo de dissolução e de liquidação de entidades comerciais, previsto no Anexo III ao 
Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, o que permitirá o seu encerramento definitivo. 
Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 19/10/2010, processo n.º 
1649/09.1TJCBR.C1 (relator: Teles Pereira), disponível em www.dgsi.pt.  
16 A aplicação destas regras societárias às liquidações operadas no âmbito de um processo de 
insolvência comprova-se, até, pelo facto de o CSC ter, em determinadas disposições, 
excepcionado a sua aplicação nos casos de insolvência. Veja-se, a título de exemplo, o 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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obrigações fiscais, encontrar soluções que mais se adequem às particularidades do 

processo de insolvência, conciliando as normas tributárias com o disposto no CIRE, 

em particular com o previsto no novo artigo 65.º do CIRE.  

  Se, por um lado, aceitamos que a sociedade declarada insolvente mantém, à 

semelhança do que sucede com as restantes sociedades dissolvidas e em fase de 

liquidação, a sua personalidade jurídica, por outro, não aceitamos que as regras 

previstas para a liquidação de outros patrimónios societários possam aplicar-se, sem 

mais, à liquidação das sociedades insolventes, já que a mesma vem regulada em lei 

especial, o CIRE. 

2.2) Aplicação do disposto no artigo 65.º do CIRE 

Apesar de se entender que a sociedade declarada insolvente mantém a sua 

personalidade tributária e, como tal, pode estar sujeita ao cumprimento de 

determinadas obrigações de natureza fiscal, existem muitas dúvidas na categorização 

das sociedades insolventes enquanto sujeitos passivos de impostos17, nomeadamente 

em sede de IRC.  

Questiona-se se deve a sociedade declarada insolvente ser considerada um 

sujeito passivo de IRC, nos termos do disposto no artigo 2.º do CIRC e se deve, em 

consonância, manter a contabilidade organizada, nomeadamente nos termos do artigo 

123.º do CIRC. Discute-se se as sociedades, ainda que insolventes, não estando 

excepcionadas no art.º 3.º do Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho18, estão sujeitas 

ao Sistema de Normalização Contabilística (SNC), e por isso sujeitas à obrigação de 

manter a contabilidade organizada. 

O artigo 65.º do CIRE não suprime as obrigações contabilísticas, nomeadamente 

as que decorrem da aplicação do SNC, bem pelo contrário, o n.º 1 determina 

inclusivamente, como vimos, que devem ser elaboradas e depositadas as contas 

anuais, nos termos em que forem legalmente obrigatórias para o devedor, 

independentemente de se considerar ou não a sociedade insolvente como sujeito 

passivo de IRC.  

A posição da AT foi, desde sempre, no sentido de considerar que uma empresa 

que tivesse sido dissolvida na sequência de processo falimentar continuava a existir 

como sujeito passivo até à data do encerramento da liquidação, e não apenas quando 

se decidisse a sua manutenção, mantendo-se assim vinculada a todo o tipo de 

                                                                                                                                                                          
mencionado n.º 1 do artigo 146.º do CSC e o n.º 1 do artigo 153.º do CSC, que dispõe «Salvo 
nos casos de falência ou de acordo diverso entre a sociedade e um seu credor, a dissolução da 
sociedade não torna exigíveis as dívidas desta (…)». 
17 ANA DINIS, CIDÁLIA LOPES e PEDRO MARCELINO, "As sociedades insolventes e a 
tributação em IRC". Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 7, Número 2, Verão. 
18 Alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho. 
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obrigações fiscais e, logo, ao cumprimento atempado das obrigações fiscais 

declarativas19. Entendeu a AT, pela Circular n.º 1/2010 de 02 de Fevereiro20/21, que as 

regras estabelecidas para a liquidação das sociedades comerciais, previstas no CSC, 

se aplicam também às sociedades insolventes, em fase de liquidação, pelo que estas 

se mantinham vinculadas ao cumprimento dos deveres gerais a que estão adstritos os 

restantes sujeitos passivos de IRC e IVA.  

No entanto, da aplicação da referida Circular surgiram efeitos perversos que se 

repercutiram na esfera dos Administradores da Insolvência, nomeadamente com as 

obrigações declarativas fiscais impostas (liquidação e pagamento de imposto; 

identificação do seu técnico oficial de contas nas declarações que apresentar; 

submissão da declaração periódica de rendimentos e da declaração anual de 

informação contabilística e fiscal; disposição de contabilidade organizada, entre 

outras), que não decorriam de qualquer norma legal prevista no CIRE, mas apenas da 

interpretação da AT. Urgia, por isso, uma necessidade absoluta de alteração ao artigo 

65.º do CIRE com vista à clarificação dos deveres tributários dos sujeitos declarados 

insolventes. Essa modificação acabou por surgir com a Lei nº 16/2012, de 20 de abril, 

que procedeu à sexta alteração ao CIRE e entrou em vigor em 20 de maio de 2012. 

Com a nova redação da referida disposição legal, relativa às contas anuais do 

devedor, a questão relativa ao cumprimento das obrigações fiscais esperou-se 

esclarecida, já que esta passou a definir, no seu novo n.º 3, o seguinte «Com a 

deliberação de encerramento da atividade do estabelecimento22, nos termos do n.º 2 

do artigo 156.º, extinguem-se necessariamente todas as obrigações declarativas e 

fiscais, o que deve ser comunicado oficiosamente pelo tribunal à administração fiscal 

para efeitos de cessação da actividade», ou seja, a deliberação de encerramento do(s) 

estabelecimento(s) compreendido(s) na massa insolvente, é determinante para efeitos 

da cessação de actividade para efeitos fiscais, já que, com a referida decisão tomada 
                                                           
19  Entendimento esse que se pode perceber da leitura do Ofício-Circulado n.º 63 918-SIVA, de 
05.06.1995: CIVA – Falências, assim como ao Ofício-Circulado n.º 30 003-SIVA, de 
15.04.1999: CIVA – Falências – Direitos e Obrigações dos Sujeitos Passivos após a 
Declaração de Falência, in http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/ 
[22/03/2017]. 
20 Disponível em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D0921D42-66D1-4152-A5A6-
9543848187FA/0/Circular_1_2010.pdf [21/03/2017]. 
21 Numa manifestação do seu poder de criar (declarar) autonomamente os deveres do 
contribuinte, fixando como entende, no quadro legal existente, as obrigações do contribuinte, 
como explicam DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÔNICA HORTA NEVES LEITE DE CAMPOS, 
ob. cit., p. 214, de acordo com a capacidade técnica e conhecimentos do funcionário 
competente ou com os “interesses administrativos” que este definiu.   
22 Como referem LUÍS A. CARVALHO FERNANDES e JOÃO LABAREDA, Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, 3.ª ed., p. 365, «naturalmente que este 
regime se justifica somente a partir do encerramento da totalidade da atividade empresarial do 
devedor. Por isso, quando a lei se refere ao encerramento do estabelecimento, abrange todos 
os que realmente existam». 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D0921D42-66D1-4152-A5A6-9543848187FA/0/Circular_1_2010.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D0921D42-66D1-4152-A5A6-9543848187FA/0/Circular_1_2010.pdf
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em assembleia de credores, a actividade da pessoa colectiva insolvente deixa de ser 

exercida.  

Contudo, e apesar de louvarmos os esclarecimentos prestados pelo legislador 

nesta matéria, a nova redacção do art.º 65.º trouxe outros desafios, gerando 

problemas não menos complexos do que aqueles que procurou resolver23. Passou a 

questionar-se como se deveria conciliar esta nova redação do artigo 65.º do CIRE com 

a lei fiscal em vigor e com a interpretação da AT sobre esta temática, uma vez que a 

Circular 1/2010 se manteve em vigor, mesmo após a alteração operada na referida 

disposição legal.  

FILOMENA LANÇA evidenciava que a nova redação da norma do CIRE parecia 

contrariar a lei fiscal, nomeadamente o CIRC, já que apenas na data do encerramento 

da liquidação é que ocorreria a cessação de atividade para efeitos fiscais, e cessaria 

por isso o cumprimento de obrigações fiscais declarativas24. Nos termos do disposto 

no artigo 8.º, nº 5, a) do CIRC o encerramento da atividade apenas ocorre com o 

encerramento da liquidação, impondo o artigo 117.º, nº 1 do mesmo diploma o 

cumprimento de obrigações declarativas aos sujeitos passivos, nomeadamente, a 

entrega declaração periódica de rendimentos, entre outras. 

Em 2015, foi finalmente publicada a Circular n.º 10/2015 de 09 de Setembro25, 

que veio revogar a Circular n.º 1/2010 esclarecendo a posição da AT quanto ao 

cumprimento das obrigações fiscais declarativas, em face do disposto no novo artigo 

65.º do CIRC. 

A AT entende, e em nosso ver bem, que a dissolução da sociedade pela 

declaração da sua insolvência, não implica a sua extinção, porquanto, pode ser 

decidida a manutenção da sua actividade e a aprovação de um plano de recuperação, 

sendo que, mesmo quando se decide avançar com a liquidação do seu património, tal 

procedimento implica, de per si, a realização de operações abrangidas pelo campo de 

incidência do IRC e do IVA.  

Veio, então, a AT esclarecer que, no caso de deliberação do encerramento de 

estabelecimento, mas desde que tal seja comunicado à AT pelo Tribunal, nos termos 

do no n.º 3 do artigo 65.º do CIRE, entende-se a existência de cessação oficiosa, 

prevista no n.º 6 do artigo 8.º do CIRC, e, no entendimento da AT, as sociedades 

insolventes só ficam obrigadas à entrega da declaração periódica de rendimentos, 
                                                           
23 SARA LUÍS DIAS, «O Crédito Tributário no Processo de Insolvência (algumas 
considerações)», in Revista Fiscal, p. 20. 
24 FILOMENA LANÇA, «MF e MJ não se entendem sobre empresas em insolvência», 2012, 
Porto, Jornal de Negócios, in http://www.inverbis.pt [22/03/2017]. 
25 Disponível em in  
www.info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97.../Circular_10_2015.pdf 
[20/03/2017]. 

http://www.inverbis.pt/
http://www.info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97.../Circular_10_2015.pdf
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sempre que se verifique a existência de qualquer facto sujeito a IRC. A sociedade 

insolvente em liquidação pode, de facto, gerar, com a venda dos bens que integram a 

massa insolvente, ganhos (valores que vão além do suficiente para pagamento das 

dívidas existentes) que poderão estar sujeitos a tributação em sede de IRC26. O lucro 

tributável será determinado tendo em conta não o ano civil, como se determina no n.º 

1 do artigo 8.º do CIRC, mas sim o período de duração da liquidação da massa, nos 

termos do n.º 1 do artigo 65.º do CIRC. Impõe a al. a) dessa disposição legal que as 

sociedades dissolvidas devem encerrar as suas contas com referência à data da 

dissolução, determinando o lucro tributável desde o início do exercício até tal data.  

Aliás, ANA DINIS e CIDÁLIA LOPES evidenciam que nos termos dos artigos 

117.º a 125.º do CIRC resulta para as pessoas coletivas em liquidação, o cumprimento 

de obrigações em sede de IRC, designadamente proceder à liquidação e ao 

pagamento do imposto (nos termos previstos na alínea a) do artigo 89.º e no n.º 1 do 

artigo 104.º do mencionado diploma), bem como cumprir as diversas obrigações 

declarativas. No caso das sociedades insolventes, é da responsabilidade do 

administrador da insolvência, conforme decorre explicitamente do n.º 10 do artigo 

117.º do CIRC, nomeadamente a entrega da declaração periódica de rendimentos 

(art.º 120º do CIRC) e da declaração anual de informação contabilística e fiscal (art.º 

121.º do CIRC)27. 

Por sua vez, em sede de IVA, entende a AT, em consonância com a nova 

redacção do artigo 65.º do CIRE, que, com a deliberação e encerramento do 

estabelecimento compreendido na massa insolvente e sendo tal facto comunicado à 

AT, é declarada oficiosamente a cessação de actividade para efeitos de IVA, ao abrigo 

do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do CIVA, sem prejuízo do cumprimento das 

obrigações fiscais nos períodos de imposto em que se verifique a ocorrência de 

operações tributáveis, em que devam ser efectuadas regularizações ou para efeitos do 

exercício do direito à dedução.  

Na verdade, entendendo os credores que o melhor modo de satisfação dos seus 

créditos passa pelo encerramento da empresa insolvente e consequente liquidação do 

seu património, deverá o Administrador da Insolvência proceder à venda de todos os 

bens que compõe a massa insolvente, nos termos do artigo 158.º do CIRE, liquidando 

o imposto à taxa que se mostrar devida28, nos termos dos artigos 19.º a 26.º e 78.º do 

                                                           
26 Vide o supra referido acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24/02/2011, processo 
n.º 01145/09 (relator: Dulce Neto), disponível em www.dgsi.pt 
27 ANA DINIS e CIDÁLIA LOPES, A Fiscalidade das Sociedades Insolventes, 2.ª edição, 
Coimbra, Almedina, pp. 77 
28 Devendo, nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 29.º do CIVA, emitir uma factura ou 
documento equivalente por cada transmissão de bens ou prestação de serviços. 

http://www.dgsi.pt/


Sara Luís Dias & Ana Arromba Dinis 77 

CIVA, entregando ao Estado a diferença entre o IVA liquidado nas vendas e o 

deduzido nas compras aos seus fornecedores, nesse período29. Como é óbvio, tal não 

sucederá se a empresa insolvente realizar operações ou desenvolver actividades 

isentas deste imposto, não tendo renunciado a tal isenção. A este propósito, refere a 

AT na Circular 10/2015 que «caso os únicos atos com relevância, em termos do 

Código do IVA, realizados posteriormente no âmbito da liquidação e partilha da massa 

insolvente, correspondam a transmissões de bens compreendidos na massa 

insolvente que se devam assumir como vendas judiciais, bastará que o administrador 

da insolvência assegure o procedimento especial de liquidação do imposto devido 

previsto no n.º 5 do artigo 28.º do Código do IVA, não sendo exigível o cumprimento 

de quaisquer outras obrigações». 

Nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA, a transferência do estabelecimento 

comercial que componha a massa insolvente está excluída de tributação em sede de 

IVA, quando o adquirente é ou passa a ser sujeito passivo de IVA, continuando a 

desenvolver a actividade do estabelecimento. 

Importa, ainda, referir que, por aplicação do disposto no artigo 228.º do CIRE, 

com a decisão de encerramento da actividade da empresa declarada insolvente 

cessará, em princípio, a administração que eventualmente tenha sido mantida no 

devedor ao abrigo do disposto nos artigos 223.º a 229.º do CIRE, pelo que assumirá 

essa função o Administrador da Insolvência, a quem incumbirá o cumprimento das 

mencionadas obrigações fiscais. 

Estando à partida esclarecida esta temática surge uma outra questão, 

nomeadamente nos casos em que a assembleia prevista no art.º 156.º do CIRE, a que 

alude o novo n.º 3 do artigo 65.º do CIRE, não tenha sido convocada, por aplicação do 

disposto na al. n) do n.º 1 do artigo 36.º do CIRE, que prevê a possibilidade de o Juiz 

declarar, na sentença de declaração de insolvência e fundamentadamente, prescindir 

da realização da mencionada assembleia30. 

A AT, na aludida Circular, reitera a obrigatoriedade da tomada da referida 

deliberação de encerramento e a necessidade de o Tribunal lhe comunicar tal facto 
                                                           
29 Dispõe a al. c) do n.º 1 do artigo 51.º do CIRE que são dívidas da massa insolvente «as 
dívidas emergentes dos actos de administração, liquidação e partilha da massa insolvente», 
pelo que a dívida relativa ao IVA não entregue ao Estado por parte da empresa insolvente será 
considerado uma dívida da massa insolvente e, como tal, deverá, nos termos do n.º 1 do artigo 
46.º e do artigo 172.º do CIRE, ser pagas pelo Administrador da Insolvência, na data do 
respectivo vencimento, antes dos créditos sobre a insolvência 
30 Esta possibilidade não é, contudo, aplicável nos casos previstos no n.º 2 do mencionado 
artigo 36.º do CIRE (casos em que for requerida a exoneração do passivo restante, quando for 
previsível a apresentação de um plano de insolvência ou nos casos em que se determine que a 
administração da insolvência seja efectuada pelo devedor. Nos casos em que a mesma for 
dispensada, poderá qualquer interessado, nos termos do disposto no n.º 3 da referida 
disposição legal, requerer a sua realização. 
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oficiosamente para que cesse a actividade da empresa insolvente para efeitos fiscais. 

Neste caso, faltando a referida deliberação, mantem-se a obrigatoriedade de 

cumprimentos de obrigações fiscais? Conforme entendem LUÍS 

CARVALHO FERNANDES e JOÃO LABAREDA, nesta eventualidade, surgem duas 

possibilidades: Ou o estabelecimento se mantém em funcionamento, sendo aqui 

aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 65.º do CIRE que determina que as obrigações 

fiscais a cumprir serão da responsabilidade daquele que mantiver a administração da 

empresa insolvente ou o Administrador da Insolvência procede, nos termos do 

disposto no artigo 157.º do CIRE, ao encerramento antecipado do estabelecimento, 

encontrando-se, assim, reunidas as condições para aplicar, ainda que 

analogicamente, os efeitos previstos no n.º 3 do referido artigo 65.º do CIRE31. Parece-

nos, de facto, que a ratio do referido dispositivo legal é declarar a cessação das 

obrigações fiscais e declarativas daqueles devedores cuja actividade comercial será 

definitivamente encerrada por decisão dos credores (ou seja, em que não se pondera 

a sua recuperação), pondo termos às questões e problemas práticos que se vinham 

levantando quanto ao cumprimento destes deveres e à responsabilidade do 

Administrador da Insolvência sobre as mesmos. A alusão à realização da assembleia 

de credores na qual é tomada tal decisão visa apenas determinar o momento em que 

o Tribunal deve comunicar à AT o mencionado encerramento de actividade do 

estabelecimento. Entendemos óbvio que, apesar da dispensa de realização de tal 

assembleia, for declarado tal encerramento, este produz exactamente os mesmos 

efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65.º do CIRE, devendo o Tribunal comunicar 

oficiosamente à AT a referida extinção de actividade. 

Ainda no que toca ao cumprimento de obrigações declarativas, especialmente 

quanto à obrigação da entrega de declarações de alterações de actividade, veio a AT 

esclarecer, e em nosso entender bem32, que, nos termos do n.º 7 do artigo 118.º do 

CIRC e n.º 3 do artigo 32.º do CIVA, o contribuinte fica dispensado do cumprimento 

desta obrigação sempre que as alterações em causa correspondam a factos cujo 

registo na Conservatória do Registo Comercial é obrigatório33.  

 

 

 
                                                           
31  LUÍS A. CARVALHO FERNANDES e JOÃO LABAREDA, ob. cit., pp. 365. 
32 Como aliás, já havíamos referido noutra sede. Vd. SARA LUÍS DIAS, O crédito tributário e as 
obrigações fiscais no processo e insolvência, Abril de 2012, p. 110, disponível em 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21395/4/Sara% 
20Lu%C3%ADs%20da%20Silva%20Veiga%20Dias.pdf [23/03/2017]. 
33 Dispõe o artigo 38.º do CIRE que a declaração de insolvência e a nomeação de um 
Administrador da Insolvência devem ser oficiosamente registadas. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21395/4/Sara%25%2020Lu%C3%ADs%20da%20Silva%20Veiga%20Dias.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21395/4/Sara%25%2020Lu%C3%ADs%20da%20Silva%20Veiga%20Dias.pdf
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Conclusões 

O aumento do número de empresas declaradas insolventes e a crescente 

preocupação da Autoridade Tributária no controlo do cumprimento das obrigações 

fiscais tem intensificado os problemas de articulação entre o Direito da Insolvência 

e o Direito Fiscal, levantando-se questões no que toca ao enquadramento da 

empresa insolvente para efeitos tributários, na determinação das obrigações fiscais 

que devem ser cumpridas e sobre quem incumbe a responsabilidade pelo seu 

cumprimento. 

Como pudemos verificar, se os credores decidirem pela manutenção em 

actividade do(s) estabelecimento(s) compreendido(s) na massa insolvente, através 

do cumprimento de um plano de recuperação, continuarão a verificar-se factos 

geradores de imposto, devendo a pessoa insolvente, através daqueles que 

exercem a sua administração, cumprir as obrigações tributárias, declarativas e de 

pagamento decorrentes da sua actividade. 

A solução não será a mesma nos casos em que a assembleia de credores 

decide pelo encerramento do estabelecimento compreendido na massa insolvente, 

tendo o legislador, pela alteração operada no artigo 65.º do CIRE, procurado 

esclarecer a situação fiscal das empresas insolventes que cessem a sua actividade 

que, apesar de manterem a sua personalidade jurídica até que seja encerrada a 

liquidação do seu património, merecem um tratamento fiscal adequado à sua 

situação, justificando-se a extinção das suas obrigações declarativas e fiscais. No 

entanto, e conforme entendeu a AT, podem, ainda, ser praticados actos, 

relacionados com a própria alienação da massa insolvente, que estão sujeitos a 

tributação em sede de IRC e IVA, sendo necessário articular o disposto no referido 

artigo 65.º do CIRE com as normas jurídicas tributárias. 

Contudo, esta questão não está ainda totalmente clarificada, subsistindo 

dúvidas no tratamento fiscal destas empresas, nomeadamente nos casos em que a 

assembleia prevista no art.º 156.º do CIRE, a que alude o novo n.º 3 do artigo 65.º 

do CIRE, não tenha sido convocada. Concluímos que a condição para a cessação 

da actividade da empresa insolvente para efeitos fiscais não é a realização da 

referida assembleia ma sim o efectivo encerramento do estabelecimento 

compreendido na massa insolvente e a liquidação do seu património, caso em que 

o n.º 3 do artigo 65.º do CIRE deve ter também aplicação. Esperamos que, numa 

nova alteração normativa ao CIRE, o legislador esclareça esta definitivamente esta 

questão. 
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CAPÍTULO VI 

O DIREITO DOS ANIMAIS NO BRASIL: ANTECEDENTES TEÓRICOS E 
LEGISLATIVOS E A PROPOSTA DE UMA MUDANÇA DE PARADIGMA 

Flávio Martins Alves Nunes Júnior1  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

1.- Os antecedentes teóricos 

 A forma como a qual o homem se relaciona com os animais mudou ao longo da 

história (aliás, a forma como o homem se relaciona com seu semelhante – quando não 

o considera como semelhante – também mudou muito, haja vista que a escravidão foi 

abolida apenas no fim do século XIX).   

 Na Antiguidade, enquanto algumas civilizações consideram os animais como 

corolários da divindade (como a civilização egípcia e indiana), na Grécia Antiga não 

eram objeto de consideração moral, já que eram considerados privados de um mundo 

espiritual, incapazes de distinguir um ato de justiça e um ato de injustiça.  

No direito romano, os animais passaram a ser considerados res, aplicando-se-

lhes as regras atinentes à propriedade privada. Foram considerados bens móveis e 

semoventes (conforme previa uma constitutio de Justiniano, de 531 d.C.) ou res nullius 

(coisa ninguém, a exemplo dos animais silvestres) ou res derelicta (coisa abandonada 

pelo seu proprietário). Tal concepção influenciou o direito brasileiro, já que, segundo o 

artigo 82 do Código Civil de 2002, “são móveis os bens suscetíveis de momento 

próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 

destinação econômico-social”. Ao interpretar o referido artigo, a doutrina equipara o 

animal a uma cadeira (sic): “os que se removem de um lugar para outro, por 

movimento próprio, são os semoventes, ou seja, os animais e, por força estranha, as 

coisas inanimadas (p. ex., cadeira, relógio, óculos, livro, caneta etc.)” (Diniz, M. H., 

2007, p. 331). Durante certo período do Império Romano, o sacrifício sistemático de 

animais (e homens!) era comum nas arenas como o Circo Máximo de Roma e o 

conhecido Coliseu, bem como em arenas menores em todos os domínios do Império.  

 Na Idade Média, Santo Agostinho utiliza as teorias helênicas de superioridade 

para afirmar que “Deus nos colocou acima dos irracionais, concedendo-nos a mente, a 
                                                           
1 Mestre em Direito Público e Doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
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razão e o sentimento. (...) Por justíssima ordenação do criador, a vida e a morte das 

plantas e dos animais está subordinada ao homem” (Agostinho, 2002, p. 126). São 

Tomás de Aquino, na Summa Theologica 2, afirma que “não é pecado utilizar as 

coisas para o fim a que se destina. As coisas, como as plantas que têm simplesmente 

vida, são todas iguais para os animais, e todos os animais são iguais para o homem. 

Por conseguinte, não é proibido utilizar as plantas para o benefício dos animais e os 

animais para o benefício do homem. (...) É portanto permitido tanto tirar a vida às 

plantas para o uso dos animais como os animais para o uso do homem. Assim se 

obedece ao mandamento do próprio Deus” (Aquino, S. T., 1993).  

 Em 1637, René Descartes publicou o famoso Discurso sobre o método para 

bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência (Discours de la méthode 

pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences), no qual compara 

o animal irracional a uma máquina, a serviço do homem: “o principal argumento de 

Descartes para demonstrar a diferença entre a máquina e o homem, por um lado, e a 

semelhança entre a máquina e o animal não-humano, por outro, consiste na 

incapacidade tanto da máquina quanto do animal não-humano de usarem uma 

linguagem. Prosseguindo do texto do Discurso, Parte V, Descartes afirma que, ao 

contrário do caso dos animais, se existissem máquinas o máximo possível (tanto 

quanto moralmente possível) semelhantes ao homem, haveria sempre dois meios 

muito eficazes para distingui-los, dentre os quais o primeiro é que as máquinas, 

diferentemente dos homens, jamais seriam capazes de empregar palavras para 

transmitir seus pensamentos” (Rocha, 2004).  

 A teoria de Descartes foi veementemente combatida por Voltaire, um dos 

primeiros intelectuais a refletirem de forma diversa quanto aos animais não-humanos, 

na obra Tratado sobre a Tolerância) e no seu Dicionário Filosófico, escrito em 1764. 

Segundo François Marie Arouet (Voltaire), nessa última obra, ao comentar o verbete 

irracionais: “que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os irracionais são 

máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma 

maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam! (...) Vês-me entrar em casa aflito, 

procurar um papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo 

guardado, encontra-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos 

de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos olhos 

esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte com ganidos dolorosos, entra 

em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e enfim 

encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos 

ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão prodigiosamente 



Flávio Martins Alves Nunes Júnior 83 

vence o homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo 

para mostrar-te suas veias mesaraicas. Descobres nele todos os mesmos órgãos de 

sentimento de que te gabas. Responde, maquinista, teria a natureza entrosado nesse 

animal todos os elatérios do sentimento sem objetivo algum? Terá nervos para ser 

insensível? Não inquines à natureza tão impertinente contradição” (Voltaire, 2016). 

 No mesmo sentido, Jean-Jacques Rousseau, no livro Discurso Sobre a Origem 

e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens (Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes), afirma que os animais não podem 

reconhecer as leis do direito natural, mas “devem participar do direito natural e que o 

homem está obrigado, para com eles, a certa espécie de deveres. Parece, com efeito, 

que, se sou obrigado a não fazer nenhum mal a meu semelhante, é menos porque ele 

é um ser racional do que porque é um ser sensível, qualidade que, segundo comum 

ao animal, e ao homem, deve ao menos dar a um o direito de não ser maltratado 

inutilmente pelo outro” (Rousseau, J. J., 2016).  

 É atribuída a Leonardo da Vinci (1452-1519) a frase “haverá um dia em que os 

homens conhecerão o íntimo dos animais, e, nesse dia, um crime contra um animal 

será considerado um crime contra a humanidade” (Veloso, M. C., 2016).  

 O filósofo australiano Peter Singer, no livro Libertação Animal aponta uma das 

teorias mais importantes, a qual nos filiaremos, de Jeremy Bentham. Segundo Singer, 

“Jeremy Bentham, numa passagem que revela grande antevisão, escrita numa altura 

em que os franceses tinham libertado escravos negros, enquanto nas colônias 

britânicas eles continuavam sendo tratados como nós tratamos agora os animais, 

escreveu: ‘Poderá existir um dia em que o resto da criação animal adquirirá aqueles 

direitos que nunca lhe poderiam ter sido retirados senão pela mão da tirania. Os 

franceses descobriram que a negrura da pele não é razão para um ser humano ser 

abandonado sem mercê ao capricho de um algoz. Poderá ser que um dia se 

reconheça que o número de penas, a vilosidade da pele ou a forma da extremidade do 

sacrum são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao 

mesmo destino. Que outra coisa poderá determinar a fronteira do insuperável? Será a 

faculdade da razão, ou talvez a faculdade do discurso? Mas um cavalo ou cão adultos 

são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que uma criança com um 

dia ou uma semana ou mesmo um mês de idade. Suponhamos que eram de outra 

forma – que diferença faria. A questão não é: podem eles racionar? Nem podem eles 

falar?, mas podem eles sofrer?” (Singer, 2013, p. 23). 
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 Em terras brasileiras, os primeiros a abordarem a questão de forma diversa do 

tradicional “animal = res” foram José do Patrocínio, o famoso jornalista abolicionista, 

que também escrevia textos jornalísticos em favor dos animais,  e Olavo Bilac, em 

poesias como “O Pássaro Cativo”2.  

 Estudos acerca do bem-estar dos animais não-humanos, salvo preciosas e 

honrosas exceções, não é alvo do estudo aprofundado dos constitucionalistas 

brasileiros, ficando também ao largo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Não obstante, em terras estrangeiras o assunto já conta com importante maturação. 

Dentre muitas obras sobre o assunto, destaco a do norte-americano Cass R. Sunstein 

(Animal Rights), professor da Universidade de Chicago e a do filósofo australiano 

Peter Singer (Libertação Animal).  

2.- Os antecedentes normativos 

 O primeiro dispositivo legal brasileiro a tratar do bem-estar dos animais foi a Lei 

Municipal de São Paulo (Código de Posturas), de 1886, que previa: “é proibido a todo 

e qualquer cocheiro, condutor de carroça, pipa d’água etc., maltratar os animais com 

castigos bárbaros e imoderados. Esta disposição é igualmente aplicada aos 

ferradores”. Em âmbito nacional, a primeira norma talvez tenha sido o Decreto, n. 

16.590, de 1924, do Presidente Arthur da Silva Bernardes, que regulamentava as 

casas de diversões públicas, vedando as “corridas de touros, garraios, novilhos, brigas 

de galo e canários e quaisquer outras diversões desse gênero que causem sofrimento 

aos animais”.  

 Em 1934, Decreto n. 24.645, de 1934, do Presidente Getúlio Vargas, 

“estabelece medidas de proteção aos animais”. No artigo 1o, afirma: “todos os animais 

existentes no País são tutelados do Estado”, aplicando-se a “todo ser irracional, 

quadrúpede ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos” (art. 17). Em 

1967, a Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197/67) transformou a caça profissional em 

crime e o Decreto 221/67 (Código de Pesca) impôs restrições à pesca predatória. Nas 

décadas seguintes, outras normas legais semelhantes foram editadas, até o advento 
                                                           
2 “Não quero a tua esplêndida gaiola! Pois nenhuma riqueza me consola. De haver perdido 
aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde construído. De folhas secas, plácido, e escondido”. O 
Supremo Tribunal Federal não se compadeceu com os argumentos poéticos de Bilac, negando 
habeas corpus impetrado em favor de animais: “Na relação jurídica processual do habeas 
corpus figura o paciente, que há de ser necessariamente pessoa física, o indivíduo que sofre 
ou se encontra ameaçado de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de ir, ficar ou vir. 
Destarte, está adstrito à liberdade pessoal. Imbuídos, por certo, dos melhores sentimentos, 
inspirados no canto poético do ‘Pássaro Cativo’, de Olavo Bilac, é que o advogado Fortunato 
Benchimol e a Associação Protetora dos Animais vieram a juízo. Entrementes, como ficou 
demonstrado, o remédio constitucional do habeas corpus não ampara a pretensão” (RHC – 
Rel. Djaci Falcão – RTJ 63/399).  



Flávio Martins Alves Nunes Júnior 85 

da Constituição de 1988, que foi posteriormente regulamentada pela Lei 9.605/97 (Lei 

dos Crimes Ambientais).  

 O artigo 225, da Constituição Federal, ao tratar do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, afirma incumbir ao Poder Público: “proteger a fauna e a 

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade”. 

Após o advento da Constituição de 1988, várias foram as leis destinadas à proteção 

dos animais. Por exemplo, leis estaduais de Goiás, Alagoas, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, 

Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, proíbem a utilização de animais de qualquer 

espécie nos circos, havendo projeto de Lei Federal em fase avançada de discussão na 

Câmara dos Deputados (PL 7291/2006).   

3.- O entendimento do Supremo Tribunal Federal 

 Uma das primeiras decisões do STF acerca do bem-estar animal e a vedação 

da crueldade aos animais se deu em 1997, no Recurso Extraordinário 153.531, 

relatado pelo Ministro Marco Aurélio. O tema ali tratado foi o conflito entre uma 

manifestação cultural catarinense, conhecida como “farra do boi” e a proibição 

constitucional da crueldade aos animais.  

 Nesse recurso, o voto do Ministro Francisco Rezek é acalentador. Isso porque, 

desde que nos propusemos a tratar do assunto “direito dos animais”, ouvimos em 

contrapartida: no Brasil há temas mais urgentes para o constitucionalista se dedicar! A 

existência de temas mais prementes não nos proíbe de pensarmos também em temas 

que hoje não são tidos como os mais urgentes: “por quê, num país de dramas sociais 

tão pungentes, há pessoas preocupando-se com a integridade física ou com a 

sensibilidade dos animais? Esse argumento é de uma inconsistência que rivaliza com 

sua impertinência. A ninguém é dado o direito de estatuir para outrem qual será sua 

linha de ação, qual será, dentro da Constituição da República, o dispositivo que, 

parecendo-lhe ultrajado, deva merecer seu interesse e sua busca de justiça. De resto, 

com a negligência no que se refere à sensibilidade de animais anda-se meio caminho 

até a indiferença que se faça a seres humanos. Essas duas formas de desídia são 

irmãs e quase sempre se reúnem, escalonadamente” (trecho do voto do Min. 

Francisco Rezek).  

 Ao julgar a mencionada questão, o STF, embora tenha reconhecido o direito à 

manifestação cultural corolário de um direito constitucional, tal direito não é absoluto, 

encontrando óbice no artigo 225, VII, que veda a crueldade aos animais. Assim, 
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decidiu o STF: “a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos 

culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 

observ6ancia da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 

veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento 

discrepante da norma constitucional denominado ‘farra do boi’”.  

 Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.856, de 2011, 

relatada pelo Min. Celso de Mello, declarou inconstitucional a lei fluminense 2.895/98, 

que permitia a exposição e a competição entre raças de aves combatentes, 

vulgarmente conhecida como “briga de galo”. Segundo o STF, “a promoção de briga 

de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, 

configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de 

animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da ‘farra do boi’ 

(RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação 

cultural, de caráter meramente folcrórico”.  

 Ainda de que forma aligeirada, visão diferenciada foi dada por Carlos Ayres 

Britto que, de forma sensível, como de costume, afirmou: “esse tipo de crueldade 

caracteriza verdadeira tortura. Isso é uma tortura, e a Constituição proíbe a tortura, às 

expressas, no inciso III do art. 5o. Agora, eu só quero terminar dizendo o seguinte: 

essa crueldade, caracterizadora de tortura, manifesta-se no uso do derramamento de 

sangue e da mutilação física como um meio, porque o fim é a morte. O jogo só vale se 

for praticado até a morte de um dos contendores, de um dos galos, que são seres 

vivos. Quer dizer, é um meio. Derramar sangue e mutilar fisicamente o animal não é 

sequer o fim. O fim é, verdadeiramente, a morte de cada um deles; a briga até a 

exaustão e a morte. E não se pode perder a oportunidade para que a Suprema Corte 

manifeste o seu repúdio, com base na Constituição, a esse tipo de prática, que não é 

esporte nem manifestação de cultura”.  

 Mais recentemente, na ADI 4983, o Supremo Tribunal Federal apreciou a 

constitucionalidade da Lei cearense 15.299/13, que regulamenta a vaquejada como 

prática desportiva e cultural do Estado. O Tribunal declarou a lei inconstitucional, por 

entender violadora do artigo 225, VII, da CF, com os votos dos Ministros Marco Aurélio 

(relator), Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, ficando vencidos os 

Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli.  

 Segundo o Ministro Marco Aurélio, “a crueldade intrínseca à vaquejada não 

permite a prevalência do valor cultural como resultado desejado”. Segundo ele, o boi 

inicialmente é enclausurado, açoitado e instigado a sair em disparada. Em seguida, a 
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dupla de vaqueiros montados a cavalo tenta agarrá-lo pela cauda. O rabo do animal é 

torcido até que ele caia com as quatro patas para cima. O relator afirmou ainda que 

laudos técnicos contidos no processo demonstram consequências nocivas à saúde 

dos animais: fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, 

eventual arranchamento do rabo, e comprometimento da medula óssea” 

 O Ministro Roberto Barroso, apesar de reconhecer a importância da vaquejada 

como manifestação cultural regional, reconheceu que esse fator não torna a atividade 

imune a outros valores constitucionais, em especial ao valor da proteção ao meio 

ambiente.  

 Em sentido contrário, o Ministro Fachin decidiu: “É preciso despir-se de 

eventual visão unilateral de uma sociedade eminentemente urbana com produção de 

acesso a outras manifestações culturais, para se alargar o olhar e alcançar essa outra 

realidade. Sendo a vaquejada manifestação cultural, encontra proteção expressa na 

Constituição. E não há razão para se proibir o evento e a competição, que reproduzem 

e avaliam tecnicamente atividade de captura própria de trabalho de vaqueiros e peões 

desenvolvidos na zona rural desse país”.  

 No nosso entender, com a devida vênia, o entendimento do Min. Edson Fachin 

padece de um sério erro. Não há dúvida que a manifestação cultural é uma expressão 

de um direito constitucional importante. Todavia, o fato de não haver no interior do 

Brasil as mesmas opções culturais dos grandes centros não justifica, não legitima, a 

prática reiterada de ações violadoras de direitos. Ora, se no interior de um Estado a 

festa regional é o “arremesso de anões” ou o “estupro de virgens”, a falta de cinemas 

ou teatros não fará dessas condutas menos lícitas. O fato é verificar se há ou não 

crueldade aos animais na prática cultural da vaquejada, assim entendemos.  

 Nas três decisões acima comentadas, o Supremo Tribunal Federal não 

reconheceu o “direito dos animais”, mas o direito do homem a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, direito de terceira dimensão: “Trata-se, consoante já o 

proclamou o Supremo Tribunal Federal (RTJ 158/205-206, Rel. Min. Celso de Mello), 

com apoio em douta lição expendida por Celso Lafer, de um típico direito de terceira 

geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente 

indeterminado, a todo o gênero humano” (voto do Min. Celso de Mello, na ADI 1.856).   
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4.- Por uma mudança de paradigma: os direitos de quinta dimensão (os direitos 
dos animais) 

 Defendemos, à luz da farta doutrina estrangeira que rege o tema, bem como à 

luz dos princípios constitucionais do direito brasileiro, uma mudança de paradigma 

acerca do assunto ora em análise. Defendemos que a tutela do bem-estar dos 

animais, hoje um corolário da tutela do meio ambiente sadio (em que o homem é o 

titular), seja tido como um direito fundamental dos próprios animais. Defendemos que 

os animais deixem de ser objetos de direito (coisas semoventes, res) e passem a ser 

sujeitos de direito. Para tanto, utilizaremos como suporte teórico as obras de Cass R. 

Sunstein, professor da Universidade de Chicago (Animal Rights) e Peter Singer, 

filósofo australiano, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos 

(Animal Libertation).  

 Como lembra Sunstein, nos últimos dez anos, a questão do direitos dos 

animais se moveu da periferia e migrou para o centro do debate político e legal. O 

debate é internacional. Em 2002, a Alemanha foi o primeiro país da Europa a votar a 

garantia dos direitos dos animais na sua Constituição, acrescentando as palavras “e 

animais” na cláusula que obriga o estado a respeitar e proteger a dignidade dos seres 

humanos. A União Europeia fez grande pacto para reduzir o sofrimento dos animais”. 

Na Alemanha, o projeto que alterou a sua Constituição teve o voto favorável de 543 

deputados e apenas 19 votos contrários.  

 Defendemos a tese de que os direitos dos animais são direitos de quinta 

dimensão. Isso porque despertam os mesmos desafios intelectuais gerados pelas 

gerações anteriores. Quando surgiram os direitos sociais, a doutrina e a jurisprudência 

teve que responder a algumas perguntas (algumas cuja resposta até hoje não é certa): 

quais são os titulares desses direitos? Quais são os deveres do estado? Qual a 

amplitude e os limites desses direitos? Essas mesmas questões devem ser 

enfrentadas com os direitos de uma nova dimensão, que se afasta do 

antropocentrismo secular.  

 Como afirma Peter Singer, “discriminar os seres apenas com base na sua 

espécie é uma forma de preconceito, imoral e indefensável, do mesmo modo que a 

discriminação com base na raça é imoral e indefensável” (Singer, 2013, p. 354).  

 Existe uma diferença entre o bem-estar animal (animal welfare) e os direitos 

dos animais (animal rights). No primeiro, admite-se que o animal é propriedade do 

homem, entendendo necessária uma regulamentação acerca o seu melhor tratamento, 
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minimizando o sofrimento dos animais, estabelecendo regras de abate humanitário, 

excepcionando a pesquisa científica com animais etc. Já a teoria dos animal rights 

corresponde a um estágio adiante, tendo os animais como sujeitos de direito, que 

podem ser protegidos contra qualquer forma de exploração.  

 No Brasil, uma das primeiras professoras a defender que os animais seriam 

sujeitos de direito foi Edna Cardozo Dias, segundo a qual “Valorando a pessoa como 

um ser vivo, temos que reconhecer que a vida não é atributo apenas do homem, e sim 

um bem genérico, inato e imanente a tudo que vive. E, sob esta ótica, a pessoa tem 

direitos imbricados em sua condição de indivíduo, e não apenas pessoa física com 

identidade civil. Não poderemos chegar a outra conclusão senão a de que os animais, 

embora não sejam pessoas humanas ou jurídicas, são indivíduos que possuem 

direitos inatos e aqueles que lhes são conferidos pelas leis. (...) Se cotejarmos os 

direitos de uma pessoa humana com os direitos do animal como indivíduo ou espécie, 

constatamos que ambos têm direito à defesa de seus direitos essenciais, tais como o 

direito à vida, ao livre desenvolvimento de sua espécie, da integridade de seu 

organismo e de seu corpo, bem como o direito ao não sofrimento” (Dias, E. C., 2016).  

Quais animais seriam titulares de direitos fundamentais? Como afirma Cass 

Sunstein, “as pessoas não vêem os animais da mesma forma. Podem concordar com 

a proteção dos interesses dos seus cães, gatos, cavalos e golfinhos, mas não gostam 

de pensar o mesmo sobre mosquitos e baratas (ratos, camundongos e esquilos são 

vistos como um caso intermediário). É frequentemente questionado, aos que 

acreditam nos direitos dos animais, que a sua posição conduziria a uma verdadeira 

conclusão absurda à de que as pessoas não podem matar  mosquitos, ou livrar suas 

casas de ratos e baratas” (Sunstein, 2016).  

 Qual o critério a ser utilizado para identificar os animais titulares de direitos? Há 

duas formas de responder essa questão. Uma forma seria a capacidade cognitiva dos 

animais envolvidos, a capacidade de expressar sentimentos como alegria, tristeza 

apreensão.  Preferimos o critério criado por Bentham, citado tanto por Sunstein, como 

por Peter Singer, que coloca a ênfase sobre se e em qual medida o animal em 

questão é capaz de sofrer.  

Se cães, gatos, aves e ratos são capazes de sofrer – e não há dúvidas que 

eles são – então seus interesses são relevantes.  Mas isso não significa que tais 

direitos seriam absolutos, não comportando interpretações radicais. Como afirma Cass 

Sunstein, é necessário “um certo grau de equilíbrio. Se os seres humanos estão sob o 

risco de doenças causadas por mosquitos e ratos, eles tem uma forte justificativa, 



O direito dos animais no Brasil: antecedentes teóricos e legislativos (...) 
 

 

 

90 

talvez mesmo de autodefesa, para eliminá-los ou transferi-los” (Sunstein, 2016). Da 

mesma forma, a pesquisa científica realizada em ratos, pode ser essencial para a 

descoberta da cura de doenças importantes e, nesse caso, num juízo de ponderação, 

seu direito seria sacrificado em detrimento de outro direito tido como mais relevante.   

O avanço legislativo, doutrinário e jurisprudencial pelo mundo afora é grande, 

nesse tema: a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da UNESCO (Bruxelas, 

Bélgica, 1978), confirma a ideia de que “todo animal possui direitos”. Da mesma 

maneira, o protocolo sobre o Bem-Estar Animal da União Europeia, não reduz os 

animais a meros bens ou produtos agrícolas. Em 2014, na Argentina, foi concedido um 

habeas corpus em favor de um orangotango do zoológico de Palermo sob o 

argumento de que se tratava de um “confinamento injustificado e um animal com 

comprovada capacidade cognitiva 

 Fazemos nossa a conclusão de Cass Sunstein: “toda pessoa razoável acredita 

no direitos dos animais. Até mesmo os mais críticos apoiam as leis anti-crueldade. (...) 

Não há nenhuma boa razão para permitir que o nível de sofrimento que agora está 

sendo experimentado por milhões, até bilhões de seres vivos”.  Devemos evitar 

exageros (como a tese da autonomia dos animais, entendida como o direito de ser 

livre do controle dos homens), “já que o controle dos humanos parece ser compatível 

com a vida digna dos animais” (Sunstein, 2016).   

 Por fim, nesse texto, nossa intenção principal é trazer o tema para o palco 

central das discussões constitucionais. Trouxemos mais indagações que respostas, 

mas esperamos ter introduzido na discussão pátria algumas bases para a admissão 

de uma nova categoria, geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Entendemos 

que esses novos direitos devem ser reconhecidos, mas sempre à luz da regra da 

proporcionalidade, é claro. Fazemos nossas as conclusões de Cass Sunstein: “é 

apropriado considerar o equilíbrio de interesses, e às vezes nossos interesses 

superam os de outros animais. O problema é que, na maioria das vezes, os interesses 

dos animais não são  contados – e, uma vez que são contados, muitas de nossas 

práticas não podem ser justificadas. Acredito que, a longo prazo, nossa vontade de 

submeter animais a sofrimentos injustificados será uma forma de barbaridade 

inconcebível - não o mesmo, mas de muitas maneiras moralmente semelhante à 

escravidão e ao extermínio em massa de seres humanos” (Sunstein, 2016).  
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CAPÍTULO VII 
 

O APADRINHAMENTO CIVIL COMO UMA NOVA FORMA DE FAMÍLIA 
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a) Nota inicial 
A ideia de família não é unívoca podendo assumir diferentes configurações. 

Ademais, a sua conceção é particularmente afetada pela evolução social. Assim, será 
sempre difícil conceder uma definição de um conceito em constante mutação e que 
dependerá das conceções de cada cidadão, das suas vivências e contextos sociais2. A 
família já não baseia, apenas, no vínculo conjugal e filial. Os afetos assumem uma 
aceitação que o Direito, paulatinamente, absorve e se sente impelido a regular.  

A perceção de família muda com o tempo por ser uma construção social. E, por 
isso, deve ser analisada tendo em atenção as circunstâncias concretas que a 
circundaram em cada momento, levando-nos à conclusão de que não existe família, 
mas sim famílias3 que se vão formando e formatando a vivência de cada um.4 A 
evolução das dinâmicas relacionais familiares tem sido notável nas últimas décadas5, 
devendo obrigar o legislador a abraçar as mudanças propiciando acolhimento legal 
para as mesmas, como forma de enobrecer o direito à autodeterminação familiar.67 

                                                           
1 Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Assistente 
Convidada na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e na 
Escola de Direito da Universidade do Minho. Doutoranda na Escola de Direito da Universidade 
do Minho. rcruz@ipca.pt  
2 «El concepto de familia ha dejado de ser considerado como un término unívoco, para 
convertirse en un concepto de compleja semántica y rico, a imagen de nuestra variada y plural 
sociedad.» GARCÍA GARCÍA, Lucía, Mediación familiar. Prevención y alternativa al litigio en los 
conflictos familiares, Colección Monografias de Derecho Civil, Dykinson, Madrid, 2005, pág. 79. 
3 Neste sentido, VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario, La disciplina constitucional de la familia 
en la experiencia europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 44. 
4 Nesta esteira, sociólogos britânicos sugeriram substituir «the family» por «family practices». 
Sociólogos alemães também preconizam a mudança para formas de vida («Lebensformen»). 
«In both cases the plural form replaced the singular.» OSTNER, Ilona, «Cohabitation in 
Germany – Rules, Reality and Public Discourses», International journal of Law, Policy and the 
Family. Vol. 15, N.º 1, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001, pág. 91. 
5 «Intensificou-se a tendência da família ser encarada pelos seus membros como um espaço 
de busca de felicidade e de realização pessoal, numa perspectiva individualista, funcionando 
como um sistema de referências internas, baseado no compromisso privado, cada vez mais 
imune a interferências externas reguladoras dos ordenamentos tradicionais.» MARIANO, João 
Cura, «O Direito de Família na Jurisprudência do Tribunal Constitucional Português – Uma 
breve crónica» in Julgar, n.º 21, 2013, pág. 28. 
6 «Lo que ocurre es que la familia está en crisis, sí, la familia patriarcal y jerarquizada, 
indisoluble y autoritaria, propia de nuestros abuelos y de ciertas zonas del planeta, que se ve 
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Sem prejuízo da existência de relações jurídico-familiares estabelecidas pelo 
nosso legislador ordinário no artigo 1576.º, entendemos que as relações familiares8 
irão mais além do que aquelas previstas como fontes jurídico-familiares no Código 
Civil. 

A Constituição da República Portuguesa, na primeira parte do artigo 36.º, consagra 
que todos têm o direito de constituir família em condições de plena igualdade. 
Naturalmente que o direito a constituir família implica não só a possibilidade de 
estabelecer uma vida em comum, mas também um direito a ter filhos. O direito a uma 
parentalidade compreenderá, assim, quer uma procriação natural, quer legal9. Deve o 
Estado criar as condições para que aqueles que procurem uma solução parental viável 
o possam fazer em condições de igualdade10. 

Apesar de o mesmo artigo 36.º da Constituição, no seu n.º 6, exarar a 
inseparabilidade dos filhos dos seus progenitores como princípio, também prevê que 
tal poderá acontecer quando os pais não cumpram os seus deveres essenciais (de 
cuidado e proteção) para com os filhos (e mediante decisão judicial que afira tal 
situação)11. Nessa senda, quando os pais não cumprem os seus deveres 
fundamentais, cabe ao Estado prover outras soluções para que as crianças possam 

                                                                                                                                                                          
desplazada por una pluralidad de modelos familiares, en los que se respetan los derechos de la 
personalidad de cada uno de sus miembros, en libertad y sin sumisiones.» VILLAGRASA 
ALCAIDE, Carlos, Derecho de família, Bosch, Barcelona, 2011, pág. 585. 
7 «O direito da família apresenta-se como um dos continentes do mundo jurídico, cuja 
morfologia sofreu mais profundas alterações nas últimas décadas. A metamorfose foi 
provocada, em larga medida, pela mudança operada no plano constitucional, que ditou que, 
também no domínio familiar, as ideias de igualdade e liberdade pontificassem.» PEDRO, Rute 
Teixeira, «A visão personalista da família e a afirmação de direitos individuais no seio do grupo 
familiar – a emergência de um novo paradigma decorrente do processo de constitucionalização 
do Direito da Família» in Pessoa, Direitos e Direitos, Colóquios 2014/15 (e-book), Direitos 
Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade do Minho, 
2016, pág. 341, disponível em http://www.dh-
cii.eu/0_content/Pessoa_Direito_Direitos_web_v2.pdf [consultado em 19 de dezembro de 
2016]. 
8 Para uma ponderação das relações familiares e sua definição, vide SOUSA, Miguel Teixeira 
de, «Do direito da família aos direitos familiares» in Textos de Direito da Família para Francisco 
Pereira Coelho, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, págs. 567 e segs. 
9 Apesar deste direito fundamental do adulto a uma parentalidade, deve ser sempre privilegiado 
o superior interesse da criança e o seu direito a uma vivência familiar saudável.  
10 Aliás, nesse sentido, a recente Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro que veio permitir a adoção 
por casais do mesmo sexo. 
11 Os filhos só podem ser separados dos pais por decisão judicial e quando se verifique algum 
dos condicionalismos previsto nos artigos 1915.º ou 1918.º, designadamente, quando qualquer 
dos pais infrinja culposamente os deveres para com os filhos ou estes se encontrem em perigo. 
Daí que vários autores suscitem dúvidas quanto à constitucionalidade do n.º 1 do artigo 1907.º 
do Código Civil português (na redação da Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro) quando admite a 
possibilidade de um filho menor ser confiado a terceira pessoa, por decisão judicial, 
independentemente de se verificarem as circunstâncias do 1918.º. Caso, por exemplo, de 
BOLIEIRO, HELENA e GUERRA, PAULO, A Criança e a Família – Uma Questão de Direito(s), 
Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 178. GUILHERME DE OLIVEIRA refere que a Lei n.º 61/2008 
pretendia manter o regime anterior, porém, ocorreu uma redação deficiente da norma. Pugna 
que a redação conveniente parece ser: «Por acordo, ou por decisão judicial quando se 
verifique algumas das circunstâncias previstas no art. 1918.º, o filho pode ser confiado à 
guarda de terceira pessoa ou de instituição.» OLIVEIRA, GUILHERME DE, A Nova Lei do 
Divórcio, in Revista Lex Familiae, Ano 7, n.º 13, 2010, Coimbra: Coimbra Editora, p. 27. 

http://www.dh-cii.eu/0_content/Pessoa_Direito_Direitos_web_v2.pdf
http://www.dh-cii.eu/0_content/Pessoa_Direito_Direitos_web_v2.pdf
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desenvolver-se de forma saudável num ambiente familiar. Sendo favorecida a 
possibilidade de se integrarem numa outra família. 

Por seu turno, o artigo 67.º da Lei Fundamental destaca a família como uma 
célula fundamental da sociedade12e o artigo 69.º do mesmo diploma13 estabelece que 
caberá ao Estado proteger as crianças e assegurar o seu desenvolvimento integral. 
Perspetiva-se a criança como pessoa em formação, como sujeito autónomo de direitos 
e merecedor de proteção congruente com a sua condição. O interesse da criança deve 
ser o critério norteador neste âmbito.  

De modo a ir de encontro a esse interesse o legislador consagrou uma figura 
legal de afeto filial que em nada de confunde com a adoção: o apadrinhamento civil. 

O apadrinhamento civil não será concorrencial face à adoção. Sendo possível a 
adoção esta será privilegiada por configurar uma opção familiar mais efetiva. Todavia, 
não sendo esta possível (ou adequada), existirá uma outra solução que permitirá a 
vivência num ambiente familiar. O nosso Direito tem feito um esforço de se adaptar às 
diferentes e novas formas de família, sendo o apadrinhamento civil um exemplo 
demonstrativo de tal empenho. 

b) O apadrinhamento civil e o seu enquadramento legal 
A Lei n.º 103/2009, de 11 de setembro, aprovou o Regime Jurídico do 

Apadrinhamento Civil (RJAC). De acordo com o artigo 2.º deste diploma, o 
apadrinhamento civil constitui uma relação jurídica, tendencialmente duradoura, entre 
uma criança (ou jovem) e uma pessoa ou família que exerça os poderes e deveres 
próprios dos pais e promova uma relação afetiva gratificante e permita um 
desenvolvimento saudável num seio familiar14.  

A razão da terminologia selecionada para esta figura consta na exposição de 
motivos da Proposta de Lei n.º 253/X:15«as expressões ‘apadrinhamento civil’, 
‘padrinho’, ‘madrinha’ têm vantagem sobre outras quaisquer, na medida em que são 
conhecidas pela população com um sentido relativamente aproximado do que se 
pretende estabelecer na lei civil: o padrinho ou madrinha são substitutos dos pais no 
cuidado das crianças e dos jovens, sem pretenderem fazer-se passar por pais.» 

O apadrinhamento terá de apresentar reais vantagens para a criança ou o 
jovem e, além disso, é necessário que não estejam reunidos os pressupostos da 
confiança com vista a adoção (pois, se estiverem, o menor deve ser encaminhado 
                                                           
12 «1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade 
e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus 
membros» Artigo 67.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). 
13 «1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 
desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 
discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas 
demais instituições. 2. O Estado assegura especial protecção às crianças órfãs, abandonadas 
ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal.» - Artigo 69.º da CRP. 
14 «O apadrinhamento civil é uma relação jurídica, tendencialmente de carácter permanente, 
entre uma criança ou jovem e uma pessoa singular ou uma família que exerça os poderes e 
deveres próprios dos pais e que com ele estabeleçam vínculos afetivos que permitam o seu 
bem-estar e desenvolvimento, constituída por homologação ou decisão judicial e sujeita a 
registo civil» artigo 2.º do Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil (RJAC), Lei n.º 103/2009, 
de 11 de setembro (com as alterações da Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro).  
15 Disponível em 
 https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34336 
[consultado em 3 de junho de 2016]. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34336
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para essa opção)16. Se a criança não puder ser encaminhada para a adoção e se o 
apadrinhamento for do seu interesse (manifestação do superior interesse da criança 
como princípio transversal), podem ser apadrinhados quaisquer menores de dezoito 
anos que, entre outras situações, se encontrem acolhidos numa instituição ou numa 
situação de perigo17.  

O apadrinhamento civil constitui-se por decisão judicial ou por compromisso de 
apadrinhamento civil homologado pelo tribunal (artigo 13.º do RJAC). Não são 
permitidos apadrinhamentos civis simultâneos. Enquanto subsistir um vínculo de 
apadrinhamento, não pode constituir-se outro sobre o mesmo afilhado, a não ser que 
os padrinhos vivam em família (artigo 6.º do RJAC). 

Para que se possa constituir o apadrinhamento civil é necessário o 
consentimento de determinadas pessoas que estão enumeradas no n.º 1 do artigo 14.º 
do RJAC. Além do consentimento da criança ou jovem que seja maior de doze anos, 
também será necessário o consentimento dos pais do afilhado, mesmo que sejam 
menores e não exerçam as responsabilidades parentais - só assim não será quando 
estes tenham sido inibidos das responsabilidades parentais por terem infringido, de 
forma culposa, os deveres para com os filhos (alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 14.º). 
Também o cônjuge do padrinho ou madrinha (ou unido de facto), o representante legal 
do menor e quem tiver a guardar de facto deste devem prestar consentimento. O 
consentimento pode ser dispensado nos termos do n.º 4 e n.º 2 daquele artigo 14.º. 

A iniciativa do apadrinhamento pode partir do Ministério Público, da comissão 
de proteção de crianças e jovens no âmbito dos processos que aí corram, do 
organismo competente da segurança social (ou instituição por ela habilitada), dos pais, 
guardião de facto ou representante legal do menor, do tribunal e ainda da própria 
criança maior de doze anos (artigo 10.º do RJAC). 

A designação dos padrinhos é feita nos termos do artigo 11.º daquele diploma. 
Nos termos deste artigo, os padrinhos são designados de entre pessoas previamente 
habilitadas que constem numa lista regional da segurança social (n.º 1 daquele 
preceito). Quando o apadrinhamento partir da iniciativa dos pais, do representante ou 

                                                           
16 «Em relação àquelas crianças ou jovens cujo vínculo com a família biológica não esteja 
completamente comprometido ou que, por motivos vários, como sejam a idade, o passado 
problemático, não haja candidatos a adotantes que tornem provável a adoção das mesmas, a 
lei não previa qualquer outra solução que não a institucionalização. O apadrinhamento civil visa 
dar uma resposta alternativa a essas crianças e jovens.» DIAS, Cristina, «Algumas notas em 
torno do regime jurídico do apadrinhamento civil», In Estudos em homenagem ao Professor 
Doutor Heinrich Ewald Hörster, Almedina, 2012, p. 162. 
17 «1 - Desde que o apadrinhamento civil apresente reais vantagens para a criança ou o jovem 
e desde que não se verifiquem os pressupostos da confiança com vista à adoção, a apreciar 
pela entidade competente para a constituição do apadrinhamento civil, pode ser apadrinhada 
qualquer criança ou jovem menor de 18 anos: a) Que esteja a beneficiar de uma medida de 
acolhimento em instituição;  
b) Que esteja a beneficiar de outra medida de promoção e proteção; c) Que se encontre numa 
situação de perigo confirmada em processo de uma comissão de proteção de crianças e jovens 
ou em processo judicial; d) Que, para além dos casos previstos nas alíneas anteriores, seja 
encaminhada para o apadrinhamento civil por iniciativa das pessoas ou das entidades referidas 
no artigo 10.º  
2 - Também pode ser apadrinhada qualquer criança ou jovem menor de 18 anos que esteja a 
beneficiar de confiança administrativa, confiança judicial ou medida de promoção e proteção de 
confiança a instituição com vista a futura adoção ou a pessoa selecionada para a adoção 
quando, depois de uma reapreciação fundamentada do caso, se mostre que a adoção é 
inviável.» Artigo 5.º do RJAC. 
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guardião da criança ou ainda da própria criança ou jovem, estas pessoas podem 
designar a pessoa ou família da escolha para padrinhos (sem prejuízo desta 
designação só se tornar efetiva após a respetiva habilitação – n.º 2 do artigo 11.º). 
Caso a criança ou jovem se encontre acolhido numa instituição, esta pode designar os 
padrinhos nos termos do n.º 1 (n.º 4 daquele artigo 11.º). A escolha dos padrinhos terá 
de respeitar sempre o princípio da audição obrigatória da criança ou jovem, bem como 
dos seus pais, representante ou guardião de facto (n.º 6 do artigo 11.º do RJAC). 
Podem ser padrinhos os maiores de vinte e cinco anos, desde que previamente 
habilitados para o efeito (artigo 4.º RJAC)18. O Decreto-lei n.º 121/2010, de 27 de 
outubro, procedeu à regulamentação do regime jurídico do apadrinhamento civil, 
concretizando os requisitos e os procedimentos necessários à habilitação da pessoa 
que pretende apadrinhar uma criança ou jovem. Tal como na adoção, a vontade de 
apadrinhar deve, em princípio, ser comunicada ao organismo de segurança social (n.º 
1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/2010, de 27 de outubro)19. 

Determinados elementos têm de constar, necessariamente, no compromisso 
de apadrinhamento civil. É o caso, designadamente, do regime de visitas dos pais ou 
outras pessoas, as eventuais limitações ao exercício das responsabilidades parentais, 
o montante de alimentos que possam ser devidos pelos pais, além da identificação 
dos intervenientes, entre outros (artigo 16.º do RJAC)20. O artigo seguinte indica quem 
deve subscrever esse compromisso21.  

O apadrinhamento civil e a sua revogação são sujeitos a registo obrigatório 
(artigo 28.º RJAC e alínea i) do n.º 1 do artigo 1.º do Código de Registo Civil). 

                                                           
18 Podem ser designados como padrinhos os familiares, a pessoa idónea ou a família de 
acolhimento a quem a criança possa já ter sido confiada ou o seu tutor (n.º 5 do artigo 11.º do 
RJAC). 
19 A pretensão do candidato a padrinho será analisada e este terá de ser habilitado. De acordo 
com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do DL n.º 121/2010, de 27 de outubro, são fatores de 
habilitação: « A certificação, para efeitos do artigo 12.º da Lei n.º 103/2009, de 11 de Setembro, 
da idoneidade e autonomia de vida que permita ao candidato assumir as responsabilidades 
próprias do vínculo de apadrinhamento civil depende, para além da verificação dos requisitos 
gerais previstos na lei, da ponderação dos seguintes fatores: a) Personalidade, maturidade, 
capacidade afetiva e estabilidade emocional; b) Capacidades educativas e relacionais para 
responder às necessidades específicas da criança ou do jovem e para promover o seu 
desenvolvimento integral; c) Condições de higiene e de habitação; d) Situação económica, 
profissional e familiar; e) Ausência de limitações de saúde que impeçam prestar os cuidados 
necessários à criança ou ao jovem; f) Motivação e expectativas para a candidatura ao 
apadrinhamento civil; g) Disponibilidade para cooperar com o apoio previsto no artigo 20.º da 
Lei n.º 103/2009, de 11 de Setembro; h) Disponibilidade para receber a formação que os 
organismos competentes vierem a proporcionar; i) Disponibilidade para respeitar os direitos 
dos pais ou de outras pessoas relevantes para a criança ou o jovem; j) Capacidade e 
disponibilidade para promover a cooperação com os pais na criação das condições adequadas 
ao bem-estar e desenvolvimento da criança ou do jovem; l) Posição dos membros do agregado 
familiar dos candidatos, e por outros familiares com influência na dinâmica da família, face ao 
vínculo do apadrinhamento civil.» De referir que o n.º 4 deste artigo foi revogado pela Lei n.º 
2/2016, de 29 de fevereiro, eliminando a discriminação homossexual no acesso ao 
apadrinhamento civil (artigo 6.º da Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro). 
20 O não cumprimento do compromisso de apadrinhamento por parte dos pais pode levar a 
limitações nos seus direitos (n.º 2 do art. 8.º do RJAC). Também o não cumprimento, por parte 
dos padrinhos, pode levar à revogação do apadrinhamento (alínea b) do art. 25.º do RJAC). 
21 Padrinhos; pessoas cujo consentimento é exigido; instituição onde o menor estava acolhido, 
se for esse o caso; a entidade encarregada de apoiar o apadrinhamento e o protutor quando 
seja o tutor a assumir o apadrinhamento. Artigo 17.º do RJAC. 
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Com a constituição do apadrinhamento, são os padrinhos quem exerce as 
responsabilidades parentais ressalvadas as limitações previstas no compromisso de 
apadrinhamento civil ou na decisão judicial (artigo 7.º do RJAC)22. O processo é de 
jurisdição voluntária e segue as regras do artigo 19.º do RJAC. 

O apadrinhamento civil é um vínculo tendencialmente duradouro. Apesar do 
artigo 24.º do RJAC consagrar o seu carácter permanente, o artigo 25.º consagra a 
possibilidade de revogação do vínculo. Segundo o disposto neste artigo, o 
apadrinhamento civil pode ser revogado pela iniciativa de qualquer subscritor do 
compromisso de apadrinhamento, do organismo da segurança social competente, de 
uma outra instituição com legitimidade e competência, da comissão de proteção de 
crianças e jovens, do Ministério Público ou pelo tribunal, quando, nomeadamente: 
houver acordo de todos os intervenientes do compromisso de apadrinhamento; se os 
padrinhos infringirem culposa e reiteradamente os deveres assumidos ou quando não 
se mostrem em condições de cumprir aqueles deveres; quando tal se mostre 
consentâneo com os interesses do afilhado; quando o afilhado assuma 
comportamentos que afetem a sua saúde ou segurança e os padrinhos não se 
oponham de modo adequado; quando a manutenção do apadrinhamento se mostre 
insustentável; houver acordo dos padrinhos e afilhado; etc. A decisão de revogação do 
apadrinhamento caberá à entidade que o constituiu (n.º 2 do artigo 25.º). Em qualquer 
momento, por iniciativa oficiosa ou das partes, pode ser determinada a intervenção de 
serviços públicos ou privados de mediação familiar, nos termos do n.º 6 daquele artigo 
25.º23. 

c) Propósito da figura e articulação com a família natural 
O objetivo do apadrinhamento civil será o de fomentar o bem-estar e 

desenvolvimento sadio da criança. Este instituto não visa a separação entre pais e os 
filhos, bem pelo contrário. Embora a criança viva com os padrinhos (e a estes caberá o 
exercício das responsabilidades parentais), as relações familiares (parentesco e 
afinidade) não se terminam. Em consequência, o artigo 8.º do RJAC prevê um 
conjunto de direitos dos pais24(sem prejuízo de alguns destes direitos poderem sofrer 
limitações se o interesse do menor assim o exigir - n.º 2 do artigo 8.º do RJAC). 

                                                           
22 Sendo assim, os pais deixam de representar os filhos, de administrar os seus bens, de deter 
a sua guarda, de prover ao seu sustento e de dirigir a sua educação (artigo 1978.º do Código 
Civil que consagra o conteúdo das responsabilidades parentais).  
23 Entendemos que a referência à mediação familiar não deveria ser tão singela neste diploma, 
somente no âmbito da revogação do apadrinhamento. Sugestão que já aventamos em 
diferentes sedes, nomeadamente em «A mediação familiar como novo paradigma de Justiça – 
desafios para o futuro» in Direito na lusofonia. Cultura, direitos humanos e globalização, 1.º 
Congresso Internacional de Direito na Lusofonia, Escola de Direito da Universidade do Minho, 
2016, pp. 399 e segs. 
24 Demonstrando, justamente, o intuito de manutenção do contacto dos pais com a criança ou 
jovem, desde que tal seja benéfico para estes. «1 - Os pais, excetuados os casos previstos no 
n.º 3 do artigo 14.º, beneficiam dos direitos expressamente consignados no compromisso de 
apadrinhamento civil, designadamente: a) Conhecer a identidade dos padrinhos; b) Dispor de 
uma forma de contactar os padrinhos; c) Saber o local de residência do filho; d) Dispor de uma 
forma de contactar o filho; e) Ser informados sobre o desenvolvimento integral do filho, a sua 
progressão escolar ou profissional, a ocorrência de factos particularmente relevantes ou de 
problemas graves, nomeadamente de saúde; f) Receber com regularidade fotografias ou outro 
registo de imagem do filho; g) Visitar o filho, nas condições fixadas no compromisso ou na 
decisão judicial, designadamente por ocasião de datas especialmente significativas. 2 - O 
tribunal pode estabelecer limitações aos direitos enunciados nas alíneas d) e g) do número 
anterior quando os pais, no exercício destes direitos, ponham em risco a segurança ou a saúde 
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Almeja-se que os padrinhos mantenham uma relação mínima com os pais, de 
forma a assegurar a estabilidade e o crescimento integral da criança/jovem. Nos 
termos do disposto no artigo 9.º do RJAC, os pais e os padrinhos devem orientar a sua 
relação por um dever de mútuo respeito e de preservação da intimidade da vida 
privada e familiar, do bom nome e da reputação (n.º 1). Ademais, devem cooperar na 
criação das condições adequadas ao bem-estar e desenvolvimento do afilhado (n.º 
2)25. 

Nos termos do disposto no artigo 20.º do RJAC existirá o «apoio ao 
apadrinhamento civil» que terá em vista criar ou intensificar as condições necessárias 
para o êxito daquela relação e também avaliar esse mesmo êxito do ponto de vista do 
interesse do afilhado. O apoio caberá às comissões de proteção de crianças e jovens 
(nos casos em que o compromisso de apadrinhamento civil foi celebrado em processo 
que aí correu termos), ou ao organismo da segurança social. O apoio termina quando 
a entidade responsável concluir que ocorreu uma integração familiar normal do 
afilhado e, em qualquer caso, passados dezoito meses sobre a constituição do vínculo 
(n.º 4 do artigo 20.º). 

O apadrinhamento gera uma obrigação de alimentos. Porquanto, para efeito da 
obrigação de prestar alimentos, os padrinhos ocupam a posição de ascendentes em 
1.º grau do afilhado, mas são precedidos pelos pais do afilhado se estes tiverem 
condições para satisfazer esse encargo (n.º 1 do artigo 21.º do RJAC). Por sua vez, o 
afilhado ocupa a posição que cabe ao descendente em 1.º grau, mas será precedido 
pelos filhos dos padrinhos em condições de prestar alimentos, que satisfaçam esse 
encargo (n.º 2 do artigo 21.ºdaquele RJAC). O artigo 22.º do RJAC estabelece que o 
vínculo de apadrinhamento civil é um impedimento impediente à celebração do 
casamento entre padrinhos e afilhados. A violação deste preceito importa, para o 
padrinho ou madrinha, a incapacidade para receber do seu consorte qualquer 
benefício por doação ou testamento (n.º 2 do artigo 22.º). Tal como a maioria dos 
outros impedimentos meramente impedientes26, este é suscetível de dispensa pelo 
conservador do registo civil (quando motivos sérios justifiquem a celebração do 
casamento e ouvindo os pais, quando um dos nubentes for menor27).  

Em suma, o apadrinhamento civil é uma figura que, embora não tão recente 
assim, ainda é desconsiderada por alguns daqueles que estariam na posição de a 
promover e desconhecida de grande parte da população. Paulatinamente crê-se (e 
espera-se) que venha a ser mais divulgada, conhecida e aplicada.28 Pois, as suas 
vantagens são evidentes para situações de crianças ou jovens que, por razões de 
                                                                                                                                                                          
física ou psíquica da criança ou do jovem ou comprometam o êxito da relação de 
apadrinhamento civil. 3 - Os direitos previstos no n.º 1 podem ser reconhecidos relativamente a 
outras pessoas, nos termos que vierem a ser estabelecidos no compromisso de 
apadrinhamento civil ou na decisão judicial, sendo neste caso aplicáveis os princípios referidos 
no artigo 9.º» Artigo 8.º do RJAC.  
25 A relação entre pais e padrinhos será a chave do sucesso do apadrinhamento. Neste 
sentido, DIAS, Cristina, «Algumas notas em torno do regime jurídico do apadrinhamento 
civil»…ob. cit., p. 189. 
26 Consultar, a este propósito, os artigos 1604.º e 1609.º do Código Civil português. 
27 Uma vez que o padrinho não pode ser menor (terá de ser maior de vinte e cinco anos), o 
único nubente que pode ser menor, neste contexto, será o afilhado. 
28 Já há algum tempo que se vem discutindo eventuais incentivos ao apadrinhamento civil, 
tornando esta figura mais apelativa aos seus potenciais intervenientes. Estamos em crer que a 
principal causa da fraca adesão a esta figura se deve a uma divulgação pouco efetiva, que 
torna esta opção desconhecida para a maioria dos cidadãos. 
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diferente natureza, não são suscetíveis de encaminhamento para a adoção e onde o 
apadrinhamento civil poderia ser a resposta para que pudessem crescer e 
desenvolver-se num meio familiar.  

Com a recente revogação da adoção restrita29, pode agora existir um meio 
mais favorável à promoção do apadrinhamento civil, dada a nitidez na distinção dos 
dois institutos (a adoção e o apadrinhamento civil). 

d) Reflexão final 
 O propósito do apadrinhamento civil não se confunde com a adoção. A adoção 
tem efeitos marcadamente fortes e relevantes: há uma total integração do adotando 
enquanto filho do adotante; existirá a extinção dos laços jurídicos com a sua família 
biológica, a perda dos seus apelidos de origem e esta conexão será irrevogável.  

 Já o apadrinhamento civil pressupõe uma coexistência entre o vínculo de 
apadrinhamento e o vínculo da filiação natural, mantêm-se o direito a alimentos e os 
efeitos sucessórios entre pais e filhos.  

O apadrinhamento civil será uma solução para os jovens e crianças que não 
podem seguir para a adoção30 mas que também não têm uma opção de vida viável 
junto da sua família natural. O apadrinhamento civil é uma medida assente no afeto 
que coexiste com a filiação natural, ou seja, não debela o vínculo com a família 
biológica31. O apadrinhamento visa inserir o afilhado num ambiente familiar, permitindo 
o seu são desenvolvimento nesse contexto. É uma medida tendencialmente 
perpétua32, uma vez que pretende constituir um projeto de vida para a criança ou 
jovem, não é uma medida transitória.  

Como tal, será uma nova forma de família merecedora da consequente 
proteção constitucional.  

O apadrinhamento civil é uma figura jurídica que se situa entre a tutela e a adoção, 
não se confundindo com estas33. Fica aquém da adoção, uma vez que o seu vínculo 
não confere uma equiparação ao filho natural e o exercício das responsabilidades 
parentais pelos padrinhos sofre limitações, tal como decorre do artigo 7.º do RJAC.  
Por sua vez, o apadrinhamento civil vai para além do vínculo da tutela, pois aquele 
não termina com a maioridade do afilhado (a tutela termina com a maioridade do 
pupilo, exceto se estiver pendente ação de interdição ou inabilitação, nos termos da 
alínea a) do artigo 1961.º) e também a tutela não visa a mesma integração familiar que 
o apadrinhamento.  

                                                           
29 Pela mão da Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro. 
30 Seja porque não reúnem determinados pressupostos para a adoção ou porque esta se 
tornou inviável por qualquer outro motivo. 
31 O apadrinhamento civil, através da sua nomenclatura, tentou apelar à índole tradicional dos 
padrinhos católicos, hábito enraizado entre nós. Porém, tal ideia não é isenta de crítica: «Não 
se vê o interesse, não se vê o alcance, não se admite a relevância de uma tal tradição, e, 
sobretudo, não traz qualquer superação dos aspectos discriminatórios apontados à adopção 
restrita.» CORTE-REAL, CARLOS PAMPLONA e PEREIRA, JOSÉ SILVA, Direito da Família: Tópicos 
para uma reflexão crítica, 2.ª edição actualizada, Lisboa: AAFDL, 2011, pp. 220-221. 
32 Embora seja suscetível de revogação, nos termos do artigo 25.º do RJAC. 
33Reunia mais afinidades com a adoção restrita. Porém, esta última, foi revogada pela Lei 
143/2015, de 8 de setembro. 
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 Em síntese, «O apadrinhamento civil é um minus relativamente à adopção» e 
«representa um plus relativamente à tutela»34.  

Dotar o sistema desta nova forma de família pretendeu garantir soluções afetivas 
securizantes para as crianças e jovens o que muito elogiamos. 

 

                                                           
34 PINHEIRO, JORGE DUARTE, O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª edição, Almedina, 2016,  
p. 308. 
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1. Influência axiológica e formação da família: diretrizes introdutórias 

O atual paradigma axiológico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

descarta uma concepção unitarista e homogênea de família, em favor da inclusão de 

diversos arranjos, com idêntica proteção legislativa e significado social. 

A Constituição de 1988 se apresenta como elemento preponderante no 

processo de transformação verificado naquele núcleo civil básico, eis que a partir de 

diretrizes metodológicas de interpretação do direito baseadas na aplicação direta das 

normas constitucionais, na releitura de institutos civis à luz de seus valores e na 

consideração dos princípios como normas, tornou-se possível a evolução da família, 

migrando esta de sua tão só e formalista consideração como instituição social, política 

e jurídica, para o seu atual sentido de instrumento para a realização humana daqueles 

que a integram3. 

A Constituição, como documento fundante de uma nova ordem, aponta os 

valores considerados essenciais para a formação do Estado estabelecendo, no caso 

do Brasil, minúcias acerca das relações entretidas na esfera privada. Ou seja, não só 

questões afetas ao interesse público e à organização governamental foram 

consideradas pelo legislador originário, como também houve regulação de institutos 

típicos do direito civil, tais como a propriedade e a família. É certo que outras Cartas já 

haviam tratado desses mesmos assuntos, mas a diferença que se impõe na atualidade 

                                                           
1 Doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Professora da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
2 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito pela Universidade 
Federal Fluminense. 
3 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e constitucional. In: KONDER, Carlos Nelson; 
SCHREIBER, Anderson (coord.). Direito civil constitucional. São Paulo: Atlas, 2016, p. 10. 
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e que, de certa forma, modifica toda a análise interpretativa e de aplicação do direito, 

está na opção axiológica que identifica na proteção da dignidade da pessoa humana o 

verdadeiro fundamento sobre o qual se estrutura o Estado e termina por refletir na 

reconfiguração daqueles institutos. 

A formatação da família brasileira objetivou o desenvolvimento político, social e 

econômico do século XIX, ocasião em que a segurança (quanto ao conhecimento e 

alcance das instituições jurídicas) afigurava-se como fator preponderante para o 

avanço interno do país e sua entrada no mercado de relações internacionais. Essa 

inspiração acompanhou o Código Civil francês, de 1804, e foi ratificada, em terras 

brasileiras, com a vigência do Código Civil de 19164. 

A escolha do casamento como única união legítima e a discriminação da 

filiação extraconjugal afirmaram-se como alicerces para que a família se constituísse 

como reduto para o acúmulo e transmissão da propriedade. O funcionamento desse 

grupo deveria ser, então, organizado nos moldes valorativos da época, com a 

atribuição interna de funções que se resumiam à participação do marido como 

responsável pelo provimento das necessidades materiais, da esposa como 

administradora do lar e mãe da prole que, indubitavelmente, haveria de existir, e da 

qualificação de outros integrantes, tais como crianças, adolescentes e idosos 

agregados, como figuras meramente decorativas, sem manifestação de vontade e 

sujeitos ao comando do pater. Em resumo, a ideia de família se perfaz como uma 

construção histórica e cultural, e sua definição está atrelada à conjuntura social e 

política na qual os sujeitos estão inseridos. É nesse contexto que as relações de sexo 

e de gênero influenciam o estudo da família e marcam a necessidade de uma 

mudança de ótica a partir do momento em que os valores se modificam e a sociedade 

também se transforma. 

 

2. Avanços constitucionais, família e diversidade de sexos: elementos para um 
novo conceito 

A atribuição de sentido à família como simples reduto de acumulação 

patrimonial, alicerçado na reprodução biológica e garantidor da sucessão patrimonial e 

do nome familiar, pode ser qualificada como “família instituição”5.  

Sua importância social e sua colocação como sustentáculo da sociedade 

brasileira cedeu a partir de mudanças legislativas ocorridas na segunda metade do 

século XX, sendo definitivamente afastada em 1988, com o advento de nova 

                                                           
4 GRINBERG, Keila. Código civil e cidadania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2001. 
5 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. 
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Constituição. Até então, sob a égide do já mencionado Código Civil de 1916 e da 

doutrina clássica, a diversidade de sexos impunha-se como requisito para a existência 

do casamento6.  

Obviamente que a separação entre sexo e gênero não fazia sentido algum 

nessa época, eis que as funções se definiam à luz da identificação biológica como ser 

feminino ou masculino, significando que existiam inexoravelmente tarefas para as 

mulheres e outras, diferentes, para os homens7. Qualquer indefinição biológica quanto 

ao sexo e comportamental sobre o gênero deveria ser escamoteada por ferir a 

necessidade de enquadramento social e jurídico, sendo gravemente restringida a 

liberdade para a manifestação de gostos sexuais ou vontades que não se 

qualificassem como legítimas para aquele contexto8. A sexualidade não era entendida 

como manifestação inerente ao desenvolvimento do ser humano – parte de sua 

autonomia –, sendo, por isso, retirada das mulheres – a quem cabia somente o dever 

de procriar –, e das crianças e adolescentes, de quem se esperava comportamentos 

correspondentes aos sexos: se meninas, recato e gosto ao casamento e vida familiar; 

se meninos, interesse pelo sexo feminino, tão só.    

A influência da Igreja nessa esfera, assim como em diversas outras afetas ao 

direito privado, imantou o desenvolvimento familiar, haja vista a união Estado-Religião 

verificada durante muito tempo no direito brasileiro9. 

A laicização do Estado e a adoção de valores personalistas fizeram com que 

a estrutura atual de família seja bem diversa desse modelo acima apresentado. Na 

contemporaneidade, sob o marco da emancipação pessoal, do resguardo da vida 

digna e preservação da autonomia, outro conceito se impõe, qual seja o de “família-

instrumento”. Seu significado está na concretização da realização pessoal de seus 

integrantes, de modo que a constituição de um grupo familiar não se afigura mais 

como um destino certeiro, do qual não se consegue escapar por constituir 

engrenagem social e política. A opção pela família se dá como forma de realização 

pessoal, tanto no que pertine à escolha do parceiro com quem se viverá como também 

                                                           
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23ª edição. São Paulo: Forense, 
2015, p. 92. 
7 MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção jurídica das relações de gênero: o processo 
de codificação civil na instauração da ordem liberal conservadora do Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 17. Explica o autor que as relações de sexo se baseiam na prescrição 
biológica, enquanto as relações de gênero inserem-se no contexto da identidade sexual. O 
gênero, ainda que ligado ao sexo, não lhe é idêntico, sendo construído socialmente 
8 COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 
9 Até 1891, ano de promulgação da primeira Constituição Republicana, a Igreja controlava toda 
a vida civil: estavam a cargo dela os registros de nascimento, casamento e morte, 
influenciando sobremaneira o status jurídico das pessoas. GRINBERG, Keila. Código civil e 
cidadania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2001. p. 37. 
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sobre a existência ou não de filhos. A família contemporânea é o espaço para a 

realização e promoção de direitos fundamentais.  
Colocada, por obra do legislador constitucional, como base da sociedade 

(art.226, caput) e credora de especial proteção do Estado, a família deve refletir um 

ambiente de igualdade, liberdade, responsabilidade e cuidado, não mais circunscrita à 

união matrimonial, mas verificada a partir de quaisquer grupos unidos com a intenção 

de formação familiar. A enunciação constitucional nesse sentido (art. 226, §§ 2º, 3º e 

4º) deve ser entendida como simplesmente exemplificativa, pois feriria de morte a 

dignidade da enunciação de um rol fora do qual não se alcançasse tutela como família. 

Dessa forma, com o inestimável auxílio das ciências médicas, biológicas e 

psicológicas, o reconhecimento de pessoas cujo sexo é de difícil identificação 

(intersexo), de pessoas cujo comportamento social não se coaduna com o sexo 

biológico (transgênero) e de pessoas cujo interesse sexual se refere a parceiros de 

mesmo sexo (homossexuais), tornou-se possível e exigível. Assim, às mesmas 

confere-se autonomia para a expressão e utilização do próprio corpo e plena 

igualdade de direitos, inclusive quanto à escolha do parceiro e o ter ou não filhos.  

A família gradativamente vem mudando sua feição para converter-se num 

espaço de realização da afetividade humana, principalmente depois que a 

Constituição de 1988 inaugurou o princípio da pluralidade das formas familiares e essa 

atitude, por si só, seria suficiente para alcançar o resultado de que a anterior família 

matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional, 

compreendida como uma unidade de produção e reprodução10, deveria ceder espaço 

para a revisitação de alguns de seus dogmas (à luz dos novos valores constitucionais) 

e abrigar outras formas de união cujo conteúdo prepondere sobre a forma. Um 

problema fático, porém, se apresenta: algumas organizações familiares ainda se 

fundamentam em razões religiosas e ideológicas e, imantadas com seus dogmas, não 

permitem o reconhecimento de outras entidades familiares decorrentes do processo 

de democratização, o que pode vir a ensejar discursos de intolerância, preconceito e 

até de violência, que se tornam um obstáculo na construção de uma sociedade 

efetivamente livre e democrática. 

E é por isso que se trabalha com a ideia da gradativa mutação da família 

patriarcal para a família plural11, que luta (exaustivamente) pelo seu reconhecimento 

                                                           
10 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2011, 
p.28. 
11 A família plural [...]. O reconhecimento da família plural implica o dever de proteção, pelo 
Estado, a várias outras formas de configuração familiar. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes; SIMÃO, José Fernando; TARTUCE, Flávio. O código civil de 2002 e a Constituição 
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social e jurídico, e não de sucumbência de uma forma pela outra, pois é inegável a 

tentativa de imposição de valores outrora hegemônicos vinculados à religião, moral e 

político-econômicos relacionados ao patrimonialismo. Dito isto, eis a questão que se 

coloca: tem o Estado Democrático de Direito conseguido efetivamente garantir a mais 

plena das liberdades, a mais completa autonomia para que as pessoas possam de 

fato vivenciar suas experiências, suas paixões e suas histórias, com a maior verdade 

(e segurança) possíveis? 

Para tanto, necessário compreender como as instituições do sistema de 

justiça recepcionam as demandas dos sujeitos homossexuais no tocante ao 

procedimento de colocação de menores em família substituta, qual seja a adoção, 

num contexto formal de igualdade e não discriminação (art. 5º, caput, CF/88). Nessa 

toada, a necessidade de releitura dos institutos civis e de uma interpretação 

sistemática para as normas constitucionais, impõe-se como artifício metodológico 

capaz de garantir a efetivação dos interesses existenciais dos indivíduos envolvidos. 

 

3. A filiação no Estado Brasileiro: novas perspectivas 
A Constituição de 1988 sepultou quaisquer diferenças de tratamento para os 

filhos, sejam eles biológicos, adotivos ou de qualquer outra origem (art. 227, §6º). 

Sobre as relações titularizadas pelos pais, impõem-se a responsabilidade, o cuidado e 

o atendimento do art. 227 que, ao prever a cláusula geral de proteção integral da 

criança e do adolescente, determina o respeito à sua condição e a efetivação de 

direitos básicos ao bem-viver.  

A opção pela maternidade e paternidade, outrora inexistente como preferência 

existencial, afigura-se atualmente como elemento integrante do rol de escolhas a 

serem exercidas, ou não, no decorrer da vida de cada pessoa, devendo o Estado 

apoiar e viabilizar essa alternativa por meio do oferecimento de acesso a um 

planejamento familiar adequado (art. 226, §7º, CF/88; art. 1565, § 2º, CC), entendido 

este como fonte de informações e de suporte material a todos, sem distinção. A 

filiação, inviável por reprodução natural para casais do mesmo sexo, torna-se factível 

diante de duas possibilidades: a reprodução assistida ou a adoção.  

A primeira, procedimento mais caro e invasivo, exige mais dos parceiros, 

principalmente pela necessidade de inserir uma terceira pessoa na relação familiar, 

qual seja o doador de gametas e também a mulher responsável pela gestação de 

substituição, no caso de parceiros homens. 

                                                                                                                                                                          
Federal: 5 anos e 20 anos. In: MORAES, Alexandre de (Coord.). Os 20 anos da Constituição 
da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, p.463-520. 
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A adoção, por sua vez, como ato jurídico, enseja a declaração judicial de 

reconhecimento da relação parental, criando de maneira indissolúvel o vínculo. No 

Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente regula de maneira minuciosa o 

processo de adoção (art.39 e ss, Lei 8069/90), sendo, por isso, utilizado como 

referência também para os maiores, por expressa determinação legal (art.1619, Lei 

10.406/02, Código Civil). A necessidade de interpretação com base nos ditames 

constitucionais exige que a adoção seja concedida sempre como medida benéfica ao 

adotando, inspirada na concretização de seu melhor interesse. Ou seja, o trabalho 

judicial (já que não é possível realizar adoção, no Brasil, sem a presença do Poder 

Judiciário), com o apoio da equipe social (assistentes sociais e psicólogos 

encarregados do relatório), deve voltar-se para promover o bem-estar do adotando, e 

tal objetivo pode ser concretizado independentemente da orientação sexual daqueles 

que optam pelo projeto parental.  

A legislação brasileira sempre criou requisitos de ordem etária para a 

concretização da adoção12, mas, em que pese franqueasse a realização do ato a 

pessoas solteiras e exigisse uma organização familiar para o deferimento aos casais, 

nunca impôs expressamente a diferença de sexos para a sua realização. A 

diversidade sexual para a assunção das funções parentais acompanhou a ideologia de 

organização da família, eis que se o casamento – única forma jurídica para se 

alcançar a união legítima – requeria, para sua existência, a diferença de sexos, assim, 

a filiação objetivada por um casal seguiria a mesma ratio.  

Outro fator que interfere na interpretação ampla e democrática a ser conferida 

ao instituto da adoção, no que pertine à ampla igualdade e liberdade para que casais 

do mesmo sexo possam postulá-la em juízo, encontra-se na importância conferida ao 

afeto pelas teorias e decisões mais atuais sobre o direito de família13. Sem dúvida, 

uma das vias por meio das quais se viabiliza, no plano prático das instituições do 

sistema de justiça, o valor jurídico do afeto, está na defesa da liberdade de 

configuração familiar, não sendo seu óbice a satisfação humana derivada de 

orientação homossexual.  

É incontestável que a adoção, por si, já pode ser considerada como o 

reconhecimento do cuidado e do afeto como elementos preponderantes para a 

constituição de um vínculo familiar, mas muito além disso, é preciso ressaltar que a 

escolha pela igualdade entre as filiações fez com que o vínculo afetivo pudesse ser 

                                                           
12 O Código Civil de 1916, por exemplo, previa que só os maiores de 30 anos podiam adotar e, 
se casados, somente poderiam fazê-lo após cinco anos de matrimônio (PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Op. cit., p. 454). 
13 Por todos: CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no direito de família. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2013. 
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considerado em grau de igualdade com outras formas de criação de vínculo familiar no 

país. Dessa forma, a preponderância do afeto diante de certos conflitos conduz à 

conclusão de que o interesse do filho é que deve sempre prevalecer, tornando de 

menor importância a avaliação sexual daquele que requer o ato adotivo. 

 Urge, portanto, que a igualdade de tratamento jurídico se estabeleça 

concretamente no processo de adoção, pois embora não haja nenhuma vedação 

legislativa expressa que coíba que crianças e adolescentes possam ser adotados por 

homossexuais, o Estado e suas instituições, por vezes de maneira não velada, ainda 

não assegura que este processo seja igual para todos.  

Como resquício do conceito social e jurídico de família, as primeiras decisões 

proferidas no Brasil sobre essa matéria diziam respeito a casais homossexuais que 

conviviam, mas que preferiam que um só dos parceiros efetuasse o pedido, não 

chamando a atenção para o casal e sim para a pessoa solteira que efetuava o 

pedido14. 

O reconhecimento, pela mais alta Corte do país, acerca da possibilidade de 

reconhecimento familiar para as uniões entre pessoas do mesmo sexo foi muito 

importante para o desenvolvimento da questão, sendo imposta uma interpretação 

conforme à Constituição do art. 1723 do Código Civil, cuja literalidade impõe a 

diversidade de sexos para a sua formação. A atuação do Poder Judiciário se operou 

frente a inércia do legislador em regular a vida pessoal dos homossexuais, 

comprovando a necessidade social de uma resposta que, in casu, deu-se à luz de uma 

interpretação sistemática com base nos mais altos valores constitucionais15.  

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de aceitar o requerimento 

de adoção feito por pessoa que mantém união com pessoa do mesmo sexo, que já 

havia perfilhado anteriormente as mesmas crianças, justificando sua concessão na 

presença do afeto e na estruturada condição de vida oferecida aos infantes.16 

O Supremo Tribunal Federal17 também já se pronunciou acerca de problema 

envolvendo pleito de adoção, pondo fim a um processo que durou dez anos – muito 

além do regular e razoável. Esse caso apresenta peculiaridades, eis que em primeira 

instância – no Estado do Paraná – foram impostas restrições ao se indicar que o 

                                                           
14 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 474. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277 e ADPF 132. Brasília, 04 e 05 de maio de 
2011. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 20.02.2017. 
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 889.852/RS. Relator: Min. Luís 
Felipe Salomão. Brasília, 27 de abril de 2010. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 
20.02.2017. Adoção conjunta foi permitida no processo: BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul. AC 70013801592. Porto Alegre, 05 de abril de 2006. Disponível em 
www.tjrs.jus.br. Acesso em 20.02.2017 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 846.102. Brasília, 20 de março de 2015. Disponível 
em www.stf.jus.br. Acesso em 20.02.2017 
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direito de adotar só deveria se referir a uma criança do sexo oposto e com mais de 12 

anos. Importante enfatizar que na legislação brasileira não há previsão de nenhuma 

dessas restrições e as mesmas foram apresentadas tão somente para impedir que a 

adoção por homossexuais fosse efetivada. Não obstante tais obstáculos, o Ministério 

Público, em segunda instância, ainda alegou que o casal não formava uma entidade 

familiar e, portanto, não estaria apto a adotar filhos em conjunto. Foi necessário 

recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para a 

concessão do direito.18 

Assim, se juridicamente é inquestionável a possibilidade de constituição de 

famílias homoparentais19, outros fatos afiguram-se como relevantes nesse mesmo 

assunto: primeiro, se o Estado assegurou que em todos os aspectos deve prevalecer o 

melhor interesse da criança e do adolescente, quanto menor for o índice de 

institucionalização destes, possivelmente maiores serão as oportunidades de se 

realizarem na sociedade; segundo, um estudo de outubro de 2011, do Instituto de 

Adoção Evan B. Donaldson,  identificou que das adoções por pais gays em mais de 

300 agências, 10% das crianças tinham mais de seis anos (uma idade tipicamente 

difícil para adoção). Cerca de 25% tinha mais de três anos; 60% dos casais adotou 

etnias diferentes, o que é importante já que crianças que são minorias tendem a se 

manter no sistema de adoção; além disso, mais da metade das crianças adotadas 

tinham necessidades especiais.20 

A despeito das expressivas conquistas pela igualdade de tratamento nas 

questões jurídicas e sociais, é possível ainda verificar na sociedade brasileira uma 

inegável postura conservadora política frente à ampliação da cidadania para os 

sujeitos homossexuais, exemplificada expressivamente pelo projeto de lei conhecido 

como Estatuto da Família que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, e cujo 

principal objetivo é definir qual grupo pode ser considerado como uma família no 

Brasil, definindo quais pessoas teriam ou não acesso a esse vínculo. Segundo o art. 2º 

do Projeto de Lei, “ Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo 

social formado da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou 

                                                           
18Disponível em: http://www.ibdfam.org.br. Acesso em 17 fev de 2017. 
19 Zambrano afirma que o termo homoparentalidade teve origem na França e foi utilizado para 
nomear as relações de parentalidade exercidas por homens e mulheres homossexuais. 
ZAMBRANO, Elizabeth. Parentalidades "impensáveis": pais/mães homossexuais, travestis e 
transexuais. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104. Acesso em 17 fev. 2017. 
20 Disponível em: <http://hypescience.com/porque-os-casais-homossexuais-podem-ser-os-
melhores-pais/e.com/porque-os-casais-homossexuais-podem-ser-os-melhores-pais/>. Acesso 
em: 16 fev. 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104
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união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes.” 21 

E porque há quem ainda defenda que “os novos arranjos familiares são 

verdadeiros “desarranjos” e que é preciso “salvaguardar o país da anarquia”22, que se 

apresenta a relevância da temática, para que nenhuma pessoa homossexual possa 

ser impedida de exercitar direitos que são tidos como iguais para todos, principalmente 

pelo próprio Estado, reconhecido garantidor dessa igualdade. Não se trata de criar 

novos direitos, mas apenas de assegurar que eles sejam efetivamente iguais para 

todos. 

 Dessa forma, no contexto em que os novos arranjos familiares esbarram em 

projetos políticos conservadores e em que operadores do direito ainda se recusam a 

acompanhar o entendimento dos Tribunais Superiores que reconhecem as uniões 

homoafetivas como entidades familiares constitucionalmente protegidas23, ainda é 

preciso repensar o espaço ocupado, sua função e as implicações decorrentes da 

formação da família na sociedade. A lembrança de seu sentido instrumental à 

promoção das pessoas que dela fazem parte e o cumprimento prático, no caso 

concreto, do melhor interesse do adotando, permitem considerar como inconstitucional 

aquela postura, além de verdadeiro retrocesso no encaminhamento da questão no 

Brasil.  

Assim, a aplicação constitucional permitirá que as decisões permissivas de 

adoção por casais homossexuais continuem sendo reflexo da democracia, a impor 

uma igualdade integral que inclua a mesma duração do processo e o mesmo 

tratamento dispensado pela rede (abrigos, promotorias e varas da infância) aos 

requerentes cuja orientação seja heterossexual.  

 

4. Considerações finais 
 Uma vez adotado, com fundamento na Constituição Federal de 1988, o 

paradigma da pluralidade familiar, não pode ser aceite qualquer tentativa que busque 

a restrição de tais núcleos. Esse panorama se verifica atualmente no Brasil com o 

                                                           
21 Projeto de Lei 6583/2013. Situação: Aguardando Deliberação do Recurso na Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados (MESA); Comissão em funcionamento. Autor: Anderson Ferreira – 
PR/PE. Ementa: Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências. Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br. Acesso em: 16 fev. 2017.  
22 Deputado Ezequiel Teixeira (SD-RJ), quando no plenário da Câmara, quando da votação da 
proposta do Estatuto. Disponível em:http://www.camara.gov.br. Acesso em: 16 fev. 2017.   
23  Juiz do interior de São Paulo, em decisão em processo de habilitação para adoção de um 
casal homoafetivo, utiliza termo grosseiro ao afirmar que não concederia “adoção a dois 
machos”. Disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160509_adocao_criancas_ab. Acesso em: 06 
jan. 2017.  
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projeto de lei 6583/2013, que merece ser considerado inconstitucional. Os vários 

modelos de família devem ser considerados legítimos e merecedores de tutela na 

medida em que proporcionam a realização pessoal de seus participantes (sentido 

instrumental). Nesse ponto, a possibilidade de adoção por casais homoafetivos 

viabiliza a concretização de valores considerados preponderantes para o Estado, 

permitindo o acesso igualitário ao núcleo familiar. Qualquer conclusão diversa, tal 

como já experimentada em processos brasileiros, se contrapõe à interpretação 

constitucional sistemática e ao valor maior escolhido pelo Estado brasileiro, qual seja o 

existencialismo. 
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1. O PERCURSO JURÍDICO DOS DIREITOS HUMANOS 
O Direito é um instrumento presente nas sociedades desde sempre, como 

aponta Wolkner: “toda cultura tem um aspecto normativo, cabendo-lhe delimitar a 

existencialidade de padrões, regras e valores que institucionalizam modelos de 

conduta”. (p.1, 2007) No ocidente, o racional ganhou status valor supremo, o 

iluminismo pôs o homem3 no centro, como agente dotado de razão e capaz de agir 

com neutralidade e objetividade. O direito moderno, hobbesiano, irá considerar a 

igualdade entre os homens como um direito natural, inerente a existência e logo não 

passível de ser excluído pela sociedade.  

Direito natural (ius naturale, no latim) ou jusnaturalismo é uma teoria que tem 

como projeto avaliar as opções humanas com o propósito de agir de modo razoável e 

bem, o que, por sua vez, é alcançado por meio da fundamentação de determinados 

princípios do direito natural que são considerados bens humanos evidentes em si 

mesmos. (FINNIS, 2008) 

 Logo, a tutela dos bens humanos, seria, portanto, a tutela daquilo que é 

inerente ao ser humano e constitui elemento essencial para sua construção enquanto 

tal. Os direitos humanos, apesar da necessidade da sua positivação, se baseiam 

nesse entendimento de que todos e todas nascem com direitos inerentes a condição 

humana e por isso exigíveis da sociedade. 

Para o direito moderno ocidental as revoluções burguesas do século XVII e 

XVIII são o marco histórico mais importante, pois irão esgarçar as relações das 

monarquias absolutistas e impor a nova logica capitalista liberal. 

 A revolução inglesa (que ocorreu entre 1640 e 1688) representou a transição 

de um capitalismo comercial para um capitalismo industrial; a formação de um novo 
                                                           
1 Advogado, graduado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em 
Direito Público e em Direito e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, mestre e 
doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com 
período de pesquisa na Universidade de Miami. 
2 Doutoranda e mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Direito Político e 
Econômico, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas-SP, advogada. 
3 Homem, branco, heterossexual, ocidental. 
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modelo econômico e também a formação de uma monarquia constitucional (SMANIO, 

2009). Dessa forma, então, inaugura-se o liberalismo com a proteção dos direitos civis 

por meio de uma carta de direitos - a bill of rights (SMANIO, 2009). 

 A revolução americana, por sua vez, efetivada com a declaração de 

independência de 1776 e com a Constituição de 1787, resignificou o indivíduo, 

garantindo aos homens proteção econômica e privada contra os outros homens e 

contra o Estado. 

A revolução francesa, a terceira revolução burguesa, foi fundada na ideia de 

direitos naturais (liberdade, igualdade e fraternidade) e, legitimou seus ideias por meio 

da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789. 

Tais revoluções citadas são historicamente consideradas como responsáveis 

pela dimensão política e jurídica da cidadania liberal e do início do atual conceito de 

direitos humanos. 

 

2. OS DIREITOS HUMANOS E A CONSTRUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO 
 A positivação dos Direitos Humanos nos ordenamentos jurídicos ocidentais se 

firmou durante o constitucionalismo liberal do século XIX, adquirindo, a partir do século 

XX, característica de universalidade (DA SILVA, 2016). 

Percebe-se, portanto, que o século XVIII representou a conquista dos direitos 

civis (vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei). O século XIX, por sua 

vez, representou a conquista dos direitos políticos, uma vez que a principal discussão 

versava sobre a participação popular no governo. Por fim, o século XX representou as 

conquistas no âmbito dos direitos sociais (SMANIO, 2009). 

O século XIX vivenciou os efeitos do mercado capitalista liberal e a condição 

imposta aos indivíduos não capitalistas, isto é, não detentores dos meios de produção. 

Marx, transformou o pensamento ocidental quando demonstrou que a condição 

econômica do indivíduo era estruturante na sua posição política, social e jurídica, 

como explica Barroso: 
Marx, no desenvolvimento do conceito essencial à sua teoria – o 
materialismo histórico – assentou que as crenças religiosas, filosóficas, 
políticas e morais dependiam da posição social do indivíduo, das 
relações de produção e de trabalho, na forma como estas se constituem 
em cada fase da história econômica. Vale dizer: a razão não é fruto de 
um exercício da liberdade de ser, pensar e criar, mas prisioneira da 
ideologia, um conjunto de valores introjetados e imperceptíveis que 
condicionam o pensamento, independentemente da vontade (2001.p.14) 

 

Logo, os direitos inerentes ao homem, a igualdade perante a lei, tão defendida 

e reverenciada pós revolução burguesa começou a ser questionada. A partir do 

entendimento que as condições materiais interferem no acesso aos direitos, os 
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debates sobre Direitos Humanos se expandiu do formal, dos direitos civis, para 

aglutinar os direitos materiais, sociais e tal mudança obrigou que, a partir do o início do 

século XX os diplomas legais passassem a considerar preocupações sociais.  

A constituição mexicana, por exemplo, é considerada marco normativo em 

matéria de direitos humanos porque garantiu direitos individuais com fortes tendências 

sociais, sobretudo no campo trabalhista (artigo 5º) e no que diz respeito à efetivação 

da educação (artigo 3º) (DA SILVA, 2016). 

A constituição de Weimar, constituição da Alemanha, aprovada e promulgada 

após a primeira guerra mundial, em 1919 e com forte cunho intervencionista do 

Estado, transformou o país em uma república federativa e instituiu o Estado Social 

Alemão, como explica Bercovici: “a ordem econômica de Weimar tinha o claro 

propósito de buscar a transformação social, (2005, p.18)”   

Por último a revolução Russa em 1917 e a pulverização dos ideias comunistas 

impulsionaram a Igreja Católica a publicar a encíclica Rerum Novarum, pelo Papa 

Leão XIII e que tratava das condições dos operários e propunha auxilio aos mesmos. 

Apesar de não ser uma constituição de um Estado, a posição da igreja a favor de um 

olhar mais inclusivo aos operários modificou o discurso da igualdade puramente formal 

e trouxe o Estado para a obrigação na garantia das condições mínimas: 

 
ao mesmo tempo em que condenavam o comunismo e o socialismo, 
alertavam contra a sociedade burguesa e sua ganância e 
examinavam a política no mundo burguês, também apontavam 
caminhos e normas de conduta que poderiam e deveriam ser 
adotadas por cada católico (Manoel,1999.p.210). 

 

Esses instrumentos jurídicos ajudaram na solidificação dos direitos sociais 

como direitos humanos e possibilitaram, que, no processo de globalização das 

normativas de Direitos Humanos, os direitos sociais fossem considerados. 

 

3. POR UMA PROTEÇÃO GLOBAL E REGIONAL EM MATÉRIA DE DIREITOS 
HUMANOS 

A Segunda Guerra Mundial, marcada por um número significante de ataques 

contra civis, incluindo o Holocausto e o uso de armas nucleares - com a série de 

atrocidades cometidas, demonstrou que os direitos dos indivíduos enquanto seres 

humanos deveriam ser protegidos em escala global, por meio do direito internacional 

(DA SILVA, 2016). 

O Estado Nacional, como o espaço dos direitos dos cidadãos, garantidor 

máximo dos Direitos Humanos e intransponível para o direito internacional deixou de 
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ser verdade absoluta e os horrores da guerra fizeram a sociedade internacional 

relativizar a soberania dos Estados.  

Com a derrota dos Estados nazi-facistas, 51 países reuniram-se em São 

Francisco, nos Estados Unidos da América, e firmaram a Carta fundadora das Nações 

Unidas4, em 26 de junho de 1945. Esta “Carta das Nações Unidas” espelhou a 

preocupação com a internacionalização de direitos humanos desde seu preâmbulo. 

 Com o objetivo de desenvolver os princípios da Carta, foi constituída a 

Comissão dos Direitos Humanos, cujos objetivos principais consistiam em preparar 

uma declaração universal relativa aos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, 

bem como elaborar um documento juridicamente mais vinculante do que uma mera 

declaração, na forma de tratado, pacto ou convenção, redigido em termos legais, 

relativo aos direitos civis e políticos, de cumprimento obrigatório para todos os Estados 

que o assinasse e ratificasse e, por fim, propor medidas para programar os princípios 

da declaração e os dispositivos da convenção para examinar as petições e as 

reclamações de indivíduos ou grupos (DA SILVA, 2016). 

Sendo assim, a assembleia geral da ONU, reunida em Paris, adotou a 

Declaração Universal do Homem e do Cidadão (atualmente, reconhecida como 

Declaração Universal de Direitos Humanos). 

 A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, houve uma mudança no 

que diz respeito à proteção dos direitos humanos, porque, o direito passou a garantir 

que qualquer ser humano deveria ter sua natureza humana preservada e protegida, 

inclusive, em relação ao seu próprio Estado. 

 Neste sentido, Hannah Arendt (1989) afirmou que no mundo do século XX 

perder a nacionalidade significava ser expulso da humanidade, pois direitos humanos 

nada valiam para aqueles que eram considerados apátridas ou aqueles que tinham o 

azar de nascer em Estados que violassem seus direitos humanos essenciais às suas 

próprias existências. Para lutar contra essa realidade é que a comunidade 

internacional ampliou os horizontes dos Direitos Humanos e reconheceu que a 

soberania dos Estados não é mais importante do que a humanidade de seus cidadãos 

e cidadãs. 

 Na esteira da Declaração Universal e na internacionalização dos Direitos 

Humanos, aprovou-se dois pactos, um sobre direitos civis e políticos, e outro sobre 

direitos econômico, sociais e culturais: o Pacto Internacional Relativo aos Direitos 

                                                           
4 A Liga das Nações foi substituída pela Organização das Nações Unidas neste contexto pós 
segunda guerra. Vale lembrar que, embora não tivesse a mesma pretensão de 
internacionalização de direitos inerentes ao ser humano, já apresentava preocupações relativas 
a causas como: a escravidão, mulheres envolvidas em prostituição, direitos dos trabalhadores 
e a proteção de algumas minorias (CLAPHAM, 2007, p. 28).  
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Econômicos, Sociais e Culturais, vigente desde 03 de janeiro de 1976 e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vigente desde 23 de março de 1976.  

Desde então a comunidade internacional tem trabalhado na criação de 

mecanismos capazes de assegurar a observância universal desses direitos, como, por 

exemplo, a instituição de um processo de reclamações junto à comissão de direitos 

humanos das Nações Unidas, objeto do Protocolo Facultativo relativo ao Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos por parte dos Estados (CLAPHAM, 

2007). 

 Em um âmbito mais específico, vale ressaltar também, que foram editados 

diversos tratados internacionais a fim de proteger direitos específicos de determinadas 

minorias, as quais precisavam de ações afirmativas para poderem colocar-se perante 

suas respectivas sociedades.  

 Tratados internacionais específicos, de âmbito global, foram editados para 

diversos públicos: a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher; em 1959; a 

Declaração da Criança; em 1971; a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, em 

1975; a Declaração dos Direitos dos Deficientes Físicos, em 1982; dentre outros.  

 No final do século XX, percebeu-se que era necessário tratar determinados 

problemas de forma mais focada e, assim, começaram a surgir sistemas 

regionalizados de proteção destes direitos. Dessa forma, surgiram: o sistema 

interamericano de direitos humanos5; o sistema africano6 de direitos humanos; e o 

sistema europeu de direitos humanos7 (CLAPHAM, 2007). 

Os Direitos Humanos que iniciaram vinculados a cidadania, passaram pela 

universalidade global e acabaram se chocando com as especificidades, pois quando 

se desconsidera determinadas individualidades, parece que se desconsidera também 

determinados grupos. Dessa forma, os sistemas de direitos humanos têm caminhado 

no sentido de reconhecer direitos de grupos mais individualizados e de forma 

transversal, como, por exemplo, o direito das mulheres com a edição da Convenção 

                                                           
5 Sob a gestão da Organização dos Estados Americanos (OEA), o sistema interamericano de 
direitos humanos tem ganhado forças nas Américas, sobretudo, posteriormente à edição do 
Pacto de São José da Costa Rica, o qual tem colocado em discussão diversos dispositivos no 
âmbito legal e constitucional nos Estados americanos. Um exemplo é a Opinião Consultiva n. 
5/85, na qual a Corte Interamericana de Direitos Humanos (corte internacional que integra o 
sistema da OEA) manifestou-se contraria à obrigatoriedade do diploma e da inscrição em 
ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista, o que, por sua vez, influencio 
decisão recente do Supremo Tribunal Federal brasileiro sobre o tema. 
6 O sistema regional africano de proteção dos direitos humanos desenvolveu-se na 
Organização de Unidade Africana (OUA), atual União Africana. O seu principal instrumento de 
direitos humanos é a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de1981 (DIREITOS 
HUMANOS). 
7 Importante salientar que a Corte Europeia de Direitos Humanos, também integrada dentro do 
sistema europeu de direitos humanos, tem julgado mais de mil casos ao ano (CLAPHAM, 
2007). 
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da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1966), da 

Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher (1979) e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(1989). Em diversos institutos, os direitos das mulheres são reconhecidos e reforçados 

a partir da temática do instrumento em tela. 

Atualmente, inclusive, aponta-se para a continuidade do desenvolvimento desta 

proteção no sentido de que se reconheça direitos íntimos ao ser humano em 

específico como as orientações sexuais, identidades culturais, de gênero, linguística. 

 
4. UMA ANÁLISE DO CONTEXTO DE EDIÇÃO DAS DECLARAÇÕES E SEUS 
MOMENTOS HISTÓRICOS 
  Os Direitos do Homem e Direitos Humanos em diversos momentos são 

utilizados como sinônimos, porém as declarações que tais conceitos intitulam são 

histórica e juridicamente diferentes.  

Os Direitos do Homem e do Cidadão foram formulados na revolução francesa, 

no final do século XVIII e transformaram o direito quando centraram na nação e não 

mais no rei, a soberania do Estado. Como aponta Hunt, os Direitos do Homem e do 

Cidadão reconheceu que todos são iguais perante a lei e abriu “posições para o 

talento e o mérito e eliminando todo o privilegio baseado no nascimento” (p.30).  

A mudança de paradigma trazida pela Declaração do Direito do Homem e do 

Cidadão dialogou com o fim das monarquias absolutistas e com o crescimento do 

poder da burguesia na estrutura estatal. Comparato explica: 
As declarações de direitos norte-americanas, juntamente com a 
declaração francesa de 1789, representaram a emancipação histórica 
do indivíduo perante aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, 
o estamento e as organizações religiosas (p.65) 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por sua vez, é uma convenção 

internacional, resultante da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro 

de 1948 que inaugurou, junto com a Convenção Internacional sobre Prevenção e 

Punição de Genocídios, também de dezembro de 1948, a nova fase dos direitos 

humanos. 

 As atrocidades da segunda guerra mundial, em especial, os resultados do 

holocausto, obrigaram a comunidade internacional a repensar o papel do ser humano 

nas relações do Estado, como aponta Sorto: “Trata-se de documento marco que 

devolve o ser humano ao seu devido lugar, isto é, ao centro do processo normativo e 

protetor, dando-lhe a titularidade e a subjetividade no plano internacional. ” (p.20) 

 Contudo, vale ponderar que as duas declarações, apesar de muito importantes 

para os direitos humanos não são foram os únicos instrumentos de seus tempos. A 
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Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi construída posteriormente a 

Declaração de Independência Americana, em 1776, que em seu preludio afirma: 

“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens 

são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre 

estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. ”(p.1)  

 Observa-se que os ideais liberais são o arcabouço ideológico dessas 

declarações do final do século XVIII e apesar de no século XIX ter vivenciado o 

intenso debate sobre as desigualdades sociais não tratadas na igualdade perante a lei, 

com conceito possibilitou avanços na ideia de direitos inerentes ao ser humano, 

independentemente de sua origem. 

 Mais de 150 anos depois das revoluções liberais, do fim das monarquias 

absolutistas no ocidente, depois da revolução russa, da segunda guerra mundial, da 

estrutura capitalista liberal ser absorvida por grande parte do mundo ocidental e do 

debate entre capital e trabalho se tornar central nas posições políticas mundiais, as 

Nações Unidas chamam a comunidade internacional a repactuar as relações entre 

Estados e entre Estado e individuo. 

A humanidade, ou melhor dizendo a sociedade internacional ocidental revisita 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos a igualdade e a dignidade, presente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas dessa vez reafirmando o 

caráter internacional desses direitos e elencando, entre os inerentes a condição 

humana, mais do que apenas direitos individuais, mas também direitos sociais, 

econômicos, culturais. 

As declarações, de 1789 e 1948 são marcos jurídicos do longo percurso dos 

direitos humanos, percurso esse ainda não finalizado e sem data para terminar. A 

estrada do reconhecimento, da positivação e da implantação dos direitos humanos 

perpassa as ondas político-sociais vivenciadas pela sociedade como um todo e sofrem 

derrotas e angariam vitorias ao longo do caminho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O intuito desse breve artigo não é, de forma alguma, contar a história dos 

Direitos Humanos ou mesmo demonstrar suas etapas, gerações ou dimensões. Nosso 

objetivo aqui foi apontar como os Direitos Humanos foram sendo positivados em 

Constituições nacionais e em convenções internacionais para, atualmente, fazerem 

parte de um arcabouço jurídico que baseia o sistema de grande parte do mundo 

ocidental. 



Direitos humanos e seus sistemas de proteção 
 

 

122 

Entender o processo da normativa nos possibilita pensar em como poderemos 

continuar a solidificar os Direitos Humanos para que, mais do que instrumentos 

jurídicos, eles se transformem em realidades para todos e todas. 

O ser humano, inserido em sua comunidade, sujeito do seu tempo, da sua 

história, das suas opções é, por essência, detentor de direitos mínimos, que o garante 

a humanidade.  

Talvez você nos pergunte: o que é humanidade? Pergunta sem resposta pronta 

mas que nos obriga a reconhecer que ser humano é reivindicar as características que 

nos fazem únicos no mundo: somo capazes de produzir cultura, como disse o mito da 

criação do homem: “a capacidade inventiva dos meios próprios de 

subsistência”(COMPARATO, 2000 p.188,). Logo está nas nossas mãos optar por 

desenhar nossa existência a partir da inclusão da humanidade ou a partir da exclusão 

violenta das guerras, do fascismo, da fome, dos preconceitos, dos estereótipos, dos 

acúmulos capitalistas. 

A luta pela positivação e solidificação dos instrumentos jurídicos pode nos 

parecer inglória, pois não garante a efetividade dos mesmos, porém essas conquistas 

escritas nos possibilitam sonhar com um mundo plural, igual, justo e os Direitos 

Humanos tem sido, desde 1789, o arcabouço jurídico desse sonho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras: 

1989. 
 
ARRUDA, José Jobson de A. História antiga e medieval. 13. ed. São Paulo: Ática, 

1995. 
 
BALTES, Paul On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, 

optimization, and compensation as foundation of developmental theory. 
Disponível em: < 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&uid=1997-03698-009>. 
Aceso em: 8 jan. 2017. 

 
BAGNOLI, Vicente. Direito e Poder Econômico. São Paulo: Atlas, 2005.  
 
BARROSO, Luís ROBERTO. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 

constitucional brasileño. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 
5, 2001. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de janeiro: Campus, 1992. 

CANTU, Césare. História universal. V. 1. São Paulo: Américas, 2003. 
 
CLAPHAM, Andrew. Human Rights: a very short introduction. New York: Oxford, 2007.  
 



Fernando Rodrigues de Motta Bertoncello & Monica Sapucaia Machado 123 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 

 
_________________. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 

2001. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 
 
_________________. Fábio Konder. A humanidade no século XXI: a grande opção. 

Revista Praga, n. 09, 2000. 
 
DA SILVA, Luiza Gomes. A evolução dos direitos humanos. Disponível em: < 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-evolucao-dos-direitos-
humanos,42785.html#_ftn187>  Último acesso em: 29 dez. 2016, às 23:14. 

 
DIREITO INTERNACIONAL, Legislação. Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1976. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_591_1992.htm>. Acesso em: 01 out. 2016. 

 
DIREITO INTERNACIONAL, Legislação. Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, de 16 de dezembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/067.pdf>. Acesso em: 01 out. 2016. 

 
DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 

<http://direitoshumanos.gddc.pt/2_3/IIPAG2_3.htm>. Acesso em: 06 jan. 2017. 
 
DONNELLY, Jack. What are human rights?: An Historical and Conceptual Analysis. 

1981. 469 f. Tese (Doutorado em Filosofia Política) – University of California, 
BERKELEY. 1981. 

 
DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo de políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; 

BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Org.).O direito e as políticas públicas Atlas, 
2014. 

 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional 

Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
FINNIS, John. Lei Natural E Direitos Naturais (Tradução de Leila Mendes). São 

Leopoldo: Editora Unisinos, 2007. 
 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010. 
 
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos. Editora Companhia das Letras, 2009. 
 
LALAGUNA, Paloma Durán. Manual de Derechos Humanos. Granada: Comares, 

1993. 
 
MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: Princípio 

Constitucional Fundamental. Curitiba: Juruá Editora, 2003. 
 
MANOEL, Ivan Aparecido. A Ação Católica Brasileira: notas para estudo. Acta 

Scientiarum. Human and Social Sciences, v. 21, 2008. 
 
PINSKY, Jaime. Os Profetas Sociais e o Deus da Cidadania. In: PINSKY, Jaime, 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 
2003. 



Direitos humanos e seus sistemas de proteção 
 

 

124 

PIOVESAN, Flávia. Cidadania global é possível? In: PINSKY, Jaime (org). Práticas de 
cidadania. São Paulo: Contexto, 2004. 

 
_________________. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São 

Paulo: Max Limonad, 1996. 
 
_________________. Direitos humanos: o princípio da dignidade humana e a 

Constituição brasileira de 1988. In: Revista dos Tribunais, ano 94. v. 833, p. 41-
53. São Paulo: RT, mar. 2005. 

 
RUBIO, Valle Labrada. Introduccion a la Teoria de los Derechos Humanos: 

Fundamento. Historia. Declaracion Universal de 10 de diciembre de 1948. 
Madrid: Civitas, 1998. 

 
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação 

da cidadania. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma 
Martins (Org.). O direito e as políticas públicas Atlas, 2014. 

SODER, José. Direitos do homem. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 1960. 
 
UNESCO, Brasil. Convenção da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial (1966). Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139390por.pdf>. Acesso 
em: 14 jan. 2017. 

 

UNICEF Brasil. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres (1979). Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.html>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 

____________________. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.html>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de história do direito. Editora del Rey, 
2007. 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO X 

TEMAS TRIBUTÁRIOS CONTROVERSOS: LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS 
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS – DIREITOS DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS 

TRIBUTOS EMBUTIDOS NO PREÇO – COBRANÇA ANUAL DOS IMPOSTOS 
SOBRE A PROPRIEDADE 

                                                                       Eduardo Marcial Ferreira Jardim1 

                                                           Universidade Presbiteriana Mackenzie,Brasil 

 

1. Introdução 
 Preliminarmente, é de mister esclarecer que o presente Estudo versa sobre três  

tópicos da tributação  sob a  óptica do Direito Brasileiro, convindo assinalar que alguns 

aspectos dizem respeito à teoria geral do direito tributário, abrigando, assim, desdobres 

universais, em especial a abordagem o sobre o local em que é devido o imposto sobre 

prestação de serviços, bem assim veementiza o direito do consumidor no sentido de 

questionar os tributos contidos no preço, caso, logicamente, sejam de legalidade 

duvidosa, senão também insurge-se contra a cobrança anual dos impostos sobre a 

propriedade.  

Outrossim, o item relativo ao local da incidência do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza pressupõe uma reflexão sobre o componente espacial da norma jurídica 

tributária que, a seu turno, reveste também caráter comum a qualquer direito nacional. 

Afora os matizes pontuais do tema  objeto deste trabalho, é necessário tecer breves 

comentos sobre a tributação no Brasil, a qual apresenta peculiaridades que a tornam  

singular e única se confrontada com o direito comparado. 

Deveras, como sabido e ressabido, a Constituição dos Estados Unidos ou as Europeias 

ou quaisquer outras, versam minimamente sobre tributação, a exemplo da norte-

americana, prefalada, ou a da França ou a da Alemanha, dentre outras. Destarte, 

exceptuado o caso brasileiro, o Texto Magno de qualquer país  cuida minimamente de 

tributação deixando ao alvedrio do legislador ordinário a missão de gizar o sistema 

tributário no plano infraconstitucional. 

No Brasil, ao contrário de alhures, a Constituição Federal tratou do assunto de forma 

intensa e exaustiva, conforme modelo instalado no ano de 1965 por meio de Emenda à 

                                                           
1 E-mail: Eduardo@eduardojardim.com.br 
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Carta de 1946, a qual modernizou a tributação, fazendo-o com o desígnio de direito de 

aprimorar o sistema tributário como requisito e pressuposto para o país criar condições 

de avanço e desenvolvimento do mercado interno e, também, como ponto de partida 

para competir no mercado internacional. 

A  feição do sistema constitucional tributário brasileiro  concebida em 1965, restou 

mantidas na Carta de 1967, 1969 e 1988, esta, a bem ver, preservou o arquétipo original 

e ampliou sobremaneira  a tributação entre nós. 

O referido sistema tributário no plano constitucional hospeda basicamente a virtude de 

instrumentar os  múltiplos planos de governo a utilizarem a tributação como meio de 

obterem as receitas necessárias à consecução do bem comum e, ao mesmo tempo, 

limitou o Poder do Estado, protegendo assim o cidadão e o contribuinte que suportam a 

despesa pública por meio dos tributos.  

Ademais, a citada intensidade com que o constituinte trata da tributação comunica 

clareza solar ao direito tributário, otimizando, assim, a segurança jurídica, a qual, 

todavia, não é respeitada  pela legislação tanto ordinária, como complementar, sem 

contar as incontáveis emendas constitucionais que, não raro, atritam o Texto original. 

É dizer, há um descompasso entre o figurino constitucional e uma série de Emendas e 

sobretudo com a legislação, o que, decididamente, afigura-se reprochável, merecendo, 

pois, criticas incisivas e contundentes de estudiosos, doutrinadores e da Universidade. 

À guisa de exemplo, a Emenda 33/2001 estabeleceu a cobrança de imposto mercantil 

sobre bens, o que é um rematado despropósito, pois tributo desse jaez só pode incidir 

sobre mercadorias! Outra absurdez inconcebível é aquela contida na Emenda n. 3/1993 

que autoriza a criação de fato gerador futuro! 

 A mesma Emenda n. 3/1993 instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade, 

segundo a qual determinados  Agentes Políticos e algumas entidades dispõem do 

condão de bater às portas do Supremo Tribunal Federal, podendo, pois, na seara 

tributária, postular seja declarada a conformidade de dado tributo com a Constituição. O 

grande problema é que a decisão comumente favorável ao Governo faz coisa julgada 

erga omnes e o contribuinte que não pode participar do pleito é instado a curvar-se ao 

decisum e jamais pode reabrir o assunto em juízo, num flagrante ultraje ao primado 

constitucional da universalidade da jurisdição! 
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Não se pode olvidar, ainda, a instituição da estrambótica Taxa de Serviço Público 

Específico e Indivisível, cobrada sobre o serviço de iluminação pública, a qual é 

obviamente inconstitucional, na medida em que o art. 145,inciso II, da Constituição 

Federal somente autoriza a criação de taxas de serviços divisíveis. À época da 

instituição desse tributo o Governo deu conta desse desconcerto e não hesitou em 

encontrar uma solução incredível, qual seja, deu-lhe o nome de batismo de Contribuição 

de Iluminação Pública, consoante estampa o art. 149-A da Constituição! 

No plano da legislação não é diferente, pois as teratologias despontam à saciedade, a 

exemplo de alíquota máxima de 25%  do ICMS cobrado na venda e compra de energia 

elétrica que, dada a sua natureza imprescindível para toda a população deveria ser 

gravado com percentagem mínima, conforme determina a seletividade inserta  no § 2º, 

inciso III, do art. 155,da Carta Magna. 

Semelhante descompasso se verifica, por vezes, na área do imposto sobre produtos 

industrializados/IPI, também pautado pela seletividade prevista no § 3º, inciso I, do 

Texto Constitucional. Exemplifica o descumprimento, por exemplo, a alíquota de 

aeronaves particulares – jatinhos – gravados em torno de 10%, ou seja, muito menos 

que automóvel  popular! 

Increvídel, também, a contradição segundo a qual os automóveis são gravados  pelo 

imposto sobre a propriedade de veículo automotor/IPVA, ao passo que, a contrario 

sensu,  aeronaves e embarcações aquáticas não se sujeitam ao mencionado imposto, 

tudo por força de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal que circunscreveu 

esse imposto aos veículos de circulação terrestre.  

A taxa de pedágio representa modalidade de tributo e, por isso, submetia ao postulado 

da estrita legalidade, afirmação, aliás, consagrada num antigo julgado do Pretório 

Excelso. Todavia, sob o equivocado pretexto  de tratar-se de preço público e não taxa, o 

mencionado gravame é instituído por ato administrativo e cobrado na contramão do 

citado primado constitucional. 

Em suma, os comentos trazidos à colação não exaurem as vicissitudes do direito 

tributário brasileiro, mas revelam um norte vocacionado a arrecadar a qualquer título, 

mesmo passando ao largo da constitucionalidade e dos direitos e garantias do 

contribuinte e do cidadão, o qual, indiretamente, também concorre para a despesa 

pública por meio da tributação. 
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Igual sorte permeia os tributos a serem analisados no presente Estudo, pois, conforme 

será demonstrado e sustentado, não se escoimam eles de descalabros que maculam 

sua validez, seja o local da cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza , 

seja o menoscabo ao direito do consumidor  no tangente aos tributos contidos no preço, 

seja a exigibilidade ânua dos imposto sobre a propriedade. 

2. Local da prestação do imposto sobre serviços de qualquer natureza 
Originalmente, a matéria foi disciplinada por meio do Decreto-lei n. 406, de 31 de 

dezembro de 1968 que integra o Código Tributário Nacional que, em seu texto 

estabelecia a incidência do referido imposto no local do estabelecimento prestador, 

salvo os serviços de construção civil em que o gravame tornava-se devido no local da 

prestação. 

No decorrer do tempo, a matéria passou por alterações e atualmente o diploma legal em 

vigor, no caso a Lei complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003,  manteve como 

regra a incidência no local do estabelecimento prestador, enumerando, por outro lado, 

aproximadamente vinte  hipóteses de exceção em que a tributação se dá no local da 

prestação  

A orientação pretoriana, a seu turno, encampa a literalidade da Lei Complementar 

retrocitada e, nesse sentido, proclama que o imposto é devido no local do 

estabelecimento prestador do serviço, salvo as exceções contempladas do aludido 

diploma legal, consoante  demonstra, por exemplo, a Decisão  do Superior Tribunal de 

Justiça que em sua Ementa firmou que o recolhimento do ISS deve ser no local do 

estabelecimento prestador, em consonância com  orientação da Corte e com 

fundamento na Lei complementar n., 116/2003. ( Agravo interno no Agravo em Recurso 

Especial n. 2016/01793222, julgado em 25-10-2016 e publicado no Diário da Justiça em 

7-11-2016).  

Por sem dúvida, as disposições legais, bem como a jurisprudência merecem 

objurgatórias, pois contrariam  postulados lógicos e ontológicos do direito, pois, admitir a 

incidência do imposto in casu no  local do estabelecimento prestador, mesmo quando o 

serviço for prestado n território de outro município, significa estipular competência 

extraterritorial ao Município. 

 É dizer, por via transversa embora, a postura legal e jurisprudencial demonstra 

reconhecer que um fato jurídico – fato gerador tributário – ocorrido no Município X 

poderia ser tributado pelo Município Y porquanto neste estaria instalado o 

estabelecimento prestador. Tal hipótese é tão absurda que equivaleria, por exemplo, a 

autorizar o Município de Lisboa a tributar o imposto sobre a propriedade de imóveis em 
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Barcelos porque o proprietário teria domicílio em Lisboa. Por todas as veras é algo 

inconcebível e que os ingleses diriam: Oh my God!  

Por óbvio, há uma única solução, qual seja, qualquer tributação, tanto sobre a renda ou 

patrimônio ou serviços haverá de ser no local da ocorrência do fato jurídico tributário, 

simpliciter et de plano.  

Esse é o entendimento  prelecionado por Geraldo Ataliba, mestre dos mestres, e 

sufragado pelo magistério  de Aires Fernandino Barreto, os quais, dissentindo da 

doutrina dominante, atremaram  alto e bom som que o imposto sobre serviços só pode 

ser devido no local em que o serviço foi prestado, tudo em virtude do postulado da 

territorialidade da tributação ( 2000, p. 7 ). 

Ademais, a competência territorial traduz primado lógico da teoria geral do direito de 

matizes universais, pois tanto num Estado unitário, como no Federal, quaisquer pessoas 

jurídicas de direito publico interno somente podem inovar o direito nos estreitos limites 

de seu território, sendo, portanto, intransponíveis as suas respectivas fronteiras, a 

qualquer título seja. 

Síntese conclusiva 

Ante os escólios trazidos à baila, força é dessumir que,  ao contrário da legislação e da 

jurisprudência brasileira,  o questionado imposto sobre serviços de qualquer natureza de 

competência municipal no Brasil somente deveria tornar-se devido no local da 

prestação, tudo em harmonia com a lógica do Direito, bem assim com postulados 

fundamentais de hermenêutica e da Teoria Geral do Direito. 

3. Direitos do Consumidor em relação aos tributos embutidos no preço 
A proteção e a defesa do consumidor  encontra-se positivada na Constituição da 

República Federativa do Brasil, na medida em que, de um lado, cristalizou uma série de 

direitos e, de outra parte, incumbiu o legislador de implementá-los por meio de 

legislação integrativa. 

Com efeito, o inciso XXXII, do art. 5º, do Texto Magno é incisivo ao proclamar que “ o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Esse comando afigura-se 

autoaplicável, pois, mesmo à míngua de legislação específica, o o consumidor desfruta 

de direitos  fundamentais que circundam o conceito lógico jurídico da expressão defesa 

do consumidor. 

Assim, embora haja legislação, quer-se enfatizar que nas dobras da locução defesa do 

consumidor despontam implicitamente uma série de direitos no sentido de insurgir-se 
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contra quaisquer abusos, seja em relação a preço abusivo ou qualidade ou garantias 

decorrentes da aquisição de produtos, mercadorias ou serviços. No problema 

tematizado, os direitos subjacentes dizem respeito ao direito de questionar tributos de 

duvidosa legalidade embutidos no preço. 

Afora a disposição constitucional ora analisada, a Constituição Brasileira reafirma o 

direito do consumidor no capítulo referente à atividade econômica, onde a defesa do 

consumidor é categorizada  como um dos princípios gerais informadores da mencionada 

atividade econômica, consoante, alias, consta do disposto do inciso V, do art. 170 da 

Lex Legum.  

Em abono ao asserto ora pugnado, é forçoso assinalar que o art. 127 da Constituição do 

Brasil incumbe o Ministério Público de defender a ordem jurídica, o que mais uma vez 

revela  a existência do direito do consumidor no tangente a eventual discussão ou 

insurgência de tributos contidos no preço se entender presente possível afronta aos 

seus direitos.  

Todavia, inexiste legislação expressa acerca do assunto e a jurisprudência vocacionada 

a simplificar o direito à letra da lei, culminou por negar ao consumidor o direito de obstar 

a cobrança de tributos ilegais, mesmo nas hipóteses de ajuizamento de ação civil 

publica proposta pelo Ministério Público. 

No ver dos Tribunais, o Parquet não teria legitimidade para propor ação dessa natureza, 

tudo sob pretexto de tratar-se de direitos individuais e disponíveis a serem objeto de 

ação intentada pelos próprios titulares.  

Ora, com isso, a orientação pretoriana negou ao Ministério Público o direito e o dever 

inalienável de defender a ordem jurídica, abrindo espaço para a cobrança de tributos 

ilegais e inconstitucionais inseridos no preço, máxime porque o consumidor também não 

é contribuinte dos tributos in casu, o que, em última análise, significa uma forma de 

burlar o postulado da universalidade da jurisdição. 

Ad argumentantum tantum, não demasia dizer que uma visão contextual do sistema 

normativo recomenda reconhecer ao consumidor o direito de bater às portas do 

judiciário diretamente com o desígnio de opor-se a pagar tributos ilegais ou 

inconstitucionais inclusos no preço final, sob pena de, a contrario sensu, prestigiar o 

locupletamento ilícito e a negação do direito à jurisdição e a injustiça fiscal e social. 

Demais disso, não se pode olvidar que no Brasil a tributação representa o elemento 

mais oneroso na composição do preço, donde, negar ao consumidor a possibilidade de 
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discutir os tributos eivados de qualquer mácula de validade, significa infirmar a essência 

do próprio direito do consumidor, esvaziando, assim, a plenitude  de suas prerrogativas. 

Na trilha do ponto de vista ora propugnado Milton Flaks admite a defesa do contribuinte 

em juízo com o fito de contestar a cobrança de tributo inconstitucional, tanto sob o 

prsima de interesses coletivos, seja sob o pálio de interesses individuais e homogêneos 

( 1992, p. 41-46). 

Sobremais, merece lembrado o Estudo de Welber Barral  ao dizer com mestria que a 

cobrança de um tributo confiscatório produz um efeito difuso que  se espraia por toda a 

sociedade, cabendo, pois, ao Ministério Público a missão legítima de defender o 

consumidor por intermédio de ação civil pública ( 1976, p. 151-154 ).  

Faz coro com essa afirmação o renomado professor James Marins, para quem 

eventuais ilegalidade ou inconstitucionalidades repercutem tanto  no campo dos 

interesses coletivos quanto nos individuais, tudo em harmonia com o Texto Excelso e 

com a legislação de regência ( 2001, p. 502 e ss.)  

Ao cabo de contas, embora prepondere entendimento em sentido oposto, impende 

lembrar as  lições de Rudolf Stammler, para quem o labor exegético requer a aplicação 

de todo o direito e não de uma lei ou de um código de forma isolada, o que  nos conduz 

a uma conclusão uníssona segundo a qual o consumidor desfruta do direito sacramental 

e irrestringível de postular seja afastada do preço o valor de tributo ilegal ou 

inconstitucional ( 1923, p. 266.§ 129) ). 

Síntese conclusiva 

Em face da ausência de disposição expressa que instrumente o consumidor a 

questionar tributos de duvidosa legalidade incluídos no preço, caberia ao Congresso 

Nacional suprir esse ponto lacunoso, mas, ainda assim, deveria o Judiciário editar a 

norma concreta e individual não à luz da lacuna existente, mas aplicar todo o Direito e, 

por consequência, reconhecer o referido direito em prol do consumidor. 

4. Cobrança anual dos impostos sobre a propriedade 
No direito brasileiro há três impostos sobre a propriedade, quais sejam, o imposto 

municipal  sobre a propriedade predial e territorial urbana , o imposto sobre a 

propriedade territorial rural de competência da União Federal e o imposto sobre a 

propriedade de veículo automotor situado no âmbito competencial dos Estados e do 

Distrito Federal. 
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No direito português, a propósito, há o IMI semelhante ao IPTU brasileiro, bem como há 

o ISV similar ao IPVA no Brasil. A bem ver, a tributação da propriedade exprime uma 

modalidade de imposto que remonta ao direito romano e integra o direito tributário 

moderno no cenário internacional. 

Um característico comum aos impostos sobre a propriedade, tanto no Brasil, como 

alhures, consiste na cobrança anual pelo que o mesmo contribuinte é gravado todos os 

anos em virtude de sua condição de proprietário de um  mesmo bem, quer móvel, quer 

imóvel.  

No ver deste Estudo, a mencionada  cobrança ânua traduz um rematado dislate que 

contradiz a lógica da fenomenologia da tributação. Em realidade, à luz da Teoria Geral 

do Direito, as obrigações de qualquer campo do direito, inclusive as tributárias, 

logicamente, tem um curso inexorável e universal que jamais poderia ser infirmado pelo 

direito positivo. 

Nessa vereda, o nascimento de qualquer obrigação pressupõe a concretização de um 

fato qualificado pelo Direito – fato jurídico. Uma vez instalado o liame obrigacional, 

exsurge um direito subjetivo em prol de um sujeito – ativo – o qual tem o direito subjetivo 

de exigir de outrem – sujeito passivo – o cumprimento de uma prestação em virtude do 

dever jurídico que lhe é imanente.  

Essa afirmação é universal, pois vale para qualquer direito de qualquer forma de Estado 

ou de Governo, enlaçando tanto o direito privado como o direito público, enfim, é um 

aspecto da quintessência das obrigações. 

Pois bem, após o nascimento, a obrigação ganha existência e, em regra, empós o 

cumprimento da prestação dá-se a extinção, donde, opera-se a sua desparição do 

cenário jurídico.  

Verativamente, não poderia ser diferente, pois o cumprimento da obrigação, qualquer 

que seja o meio enseja a sua extinção, o que, por óbvio, vale também para a obrigação 

tributária. Outrossim, cumpre obtemperar que qualquer fórmula extintiva do vínculo 

obrigacional encerra o ciclo do fato jurídico tributário que lhe dera nascimento, donde, 

descabido, por todas as luzes, a renovação da cobrança de obrigação extinta. 

 Destarte, força é admitir que o pagamento regular da prestação de índole tributária ou a 

presença de qualquer outra modalidade extintiva põe fim a existência de qualquer 

obrigação, seja o imposto sobre a renda, seja o imposto sobre a propriedade, seja, 

enfim, qualquer imposto ou espécie tributária. 
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Nem se diga que a lei dos impostos sobre a propriedade  estabelece a cobrança anual, 

firmando  que o fato gerador ocorre todo dia 1º de janeiro, máxime porque a obrigação 

instaurada com a ocorrência de um fato jurídico tributário torna-se extinta com o 

pagamento regular  ou  com a ocorrência de outra hipótese extintiva, razão pela qual é 

inadmissível cobrar novamente um tributo sem a verificação de um novo fato gerador. 

No Direito Brasileiro, o Código Tributário Nacional dedica um Capítulo à extinção da 

obrigação tributária, no qual enumera uma série de hipóteses extintivas, dentre as quais, 

obviamente, contempla o pagamento como a primeira modalidade. Deveras, é 

entendimento pacificado que a extinção exaure a vida da obrigação, motivo por que 

antolha-se despropositado falar-se em cobrança de fato contido em obrigação extinta, a 

exemplo do que se verifica no âmbito dos impostos sobre a propriedade. 

À luz da teoria geral do direito, a consagrada jurista Maria Helena Diniz, ao abordar os 

efeitos das relações obrigacionais,  demonstra em estreita síntese que a extinção da 

obrigação tem o apanágio de liberar o devedor do poder jurídico do credor (  2011, p. 

233 e ss ). 

Hugo de Brito Machado, por exemplo, enfatiza que a “ Extinção do crédito tributário é o 

desaparecimento deste. Como nas obrigações, em geral, sua forma mais comum de 

extinção é o pagamento, que significa a satisfação do direito creditório. Como sabido, os 

direitos obrigacionais se extinguem pela entrega da prestação respectiva” ( 2001,p. 

157). 

Paulo de Barros Carvalho aduz que o liame obrigacional hospeda cinco elementos, 

vale dizer, sujeito ativo, sujeito passivo, prestação, direito subjetivo do credor e dever 

jurídico do devedor, donde, em havendo o desaparecimento de quaisquer desses 

componentes dá-se a sua extinção ( 2015, p.418 ).. 

Não é diferente no  Direito Português, ad exemplum clássico Direito Fiscal de  Soares 
Martinez  que assim averbou: “ o cumprimento ou pagamento constitui a forma normal 

de extinção de obrigação tributária, como de qualquer outra” ( 1998, p. 269 ). 

Compartilha de semelhante entendimento o festejado Professor Saldanha Sanches 

consoante atremado em seu Manual de Direito Financeiro. São suas palavras: “ A 

obrigação tributária, tal como qualquer outra obrigação, nasce para a satisfação de um 

interesse legítimo do credor, que só será atingido com o cumprimento ( e extinção ) da 

mesma obrigação” ( 2007,p.257/8). 

Realmente, não pode a lei instituir a renovação da cobrança de tributo com fulcro num 

fato gerador ocorrido em ano anterior, cuja obrigação foi objeto de regular pagamento  
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no mesmo período. Seria o mesmo que cobrar novamente o imposto sobre a rendas de 

anos passados devidamente quitados, ou cobrar o imposto mercantil de obrigações 

pagas em lapso temporal pretérito, em suma, ao lume da natureza lógica da obrigação, 

é inconcebível tornar a cobrar uma prestação relativa a obrigação extinta. 

Síntese conclusiva 

Como corolário das razões expostas, é defeso renovar todos os anos  a cobrança dos 

impostos sobre  a propriedade, porquanto tal exigência configura cobrar tributo sobre 

obrigação extinta e sem novo fato gerador. 

5. Conclusão 
É de mister que o legislação e a jurisdição  não transcenda as fronteiras intransponíveis 

de seu poder, devendo respeitar, portanto, a territorialidade da tributação, devendo, 

outrossim, reconhecer os direitos do consumidor na seara da tributação, restando, 

cabível, um repensar acerca da cobrança dos imposto sobre a propriedade que é 

indevidamente renovada todos os anos.  
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CAPÍTULO XI 
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I. INTRODUÇÃO 

A União Europeia discute, com os EUA e o Canadá, dois importantes acordos3 

comerciais: o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) e o 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Apesar das controvérsias 

que envolvem esses documentos, limitaremos nossa analise as questões relacionadas 

a energia e, aos seguimentos que diretamente influenciarão nas negociações futuras. 

O CETA, assinado em 30 de outubro de 2016, aguarda consentimento do parlamento 

europeu para que possa ser aplicado a título provisório no dia 10 de novembro de 

2016. O negociador-chefe da UE discutirá no âmbito International Trademark 

Association (INTA), os documentos e declarações firmados no momento da 

assinatura.  

A UE é extremamente dependente dos combustíveis fósseis importados, e 

como consequência dos reflexos provocados pela crise Rússia-Ucrânia a sua 

segurança energética é um tema de suma importância para a atualidade. Tanto o 

petróleo bruto como o gás natural são importados em grandes quantidades tendo um 

impacto negativo na balança comercial. Atualmente, as únicas fontes de energia 

transacionadas em quantidades significativas entre a UE e os EUA, são combustíveis 

                                                           
1 Advogado, Doutorando em Direito. Analista Internacional de petróleo e gás e energias 
renováveis. Professor da FATEC. Bolsista da CAPES. alexandre@alexandremachado.com.br 
2 Jurista, Doutoranda em Direito. Especialidade de Direito Público. patriciacolaco@hotmail.com 
3PETERSON, John. Choosing Europe or Choosing TTIP? The European Union and the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership. European Foreign Affairs Review. Vol. 21. 
Issue 3. 2016: pp. 383–401. Disponível em:< http://www.kluwerlawonline.com. Acesso em: 
25/10/2016. 

mailto:alexandre@alexandremachado.com.br
http://www.kluwerlawonline.com/
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sólidos4 e produtos petrolíferos refinados. Convém lembrar que não existem tarifas 

aplicadas às importações de energia da UE. Diante deste contexto, a UE solicitou a 

inclusão de um capítulo sobre energia e matérias-primas no TTIP, com o objetivo de 

obter acesso aos recursos de petróleo e gás natural dos EUA. Estes são atualmente 

restritos devido ao rigoroso controle das exportações. Ao analisar as questões 

políticas/econômicas, pode-se avaliar as implicações do TTIP sobre as restrições de 

exportação dos EUA. O acordo não prevê uma supressão da proibição das 

exportações de petróleo bruto, o problema será a opinião pública nos EUA que 

geralmente é negativa em relação às exportações. Dessa forma, depois de várias 

rodadas de negociações, a última apresentada no Report of the 15th round of 

negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership, em outubro de 

2016, onde tratou no subcapitulo 3.2 (p.14), das regras referentes ao comercio de 

energias e matérias primas (incluído), e no subcapitulo 1.1 (p.3), que cuida do acesso 

ao comercio de mercadorias, deixa claro a necessidade de apoio jurídico na 

composição TTIP, e maior flexibilização das partes, além do empenho nas questões 

de cooperação entre UE e EUA no domínio da energia e das matérias-primas, com 

destaque às energias renováveis e sua eficiência energética. Contudo, diante da 

eleição de Donald Trump à presidência dos EUA, o mercado energético vinculado ao 

TIPP passará por momentos difíceis, tendo em vista que o novo presidente já declarou 

que “enterrará” a parceria Trans-Pacific Partnership (TPP), e fará uma grande revisão 

nos acordos comerciais internacionais, inclusive o North American Free Trade 

Agreement (NAFTA), deixando claro o rompimento definitivo ou no mínimo o 

"bloqueio" das negociações sobre o TIPP. Importa referir que a nova política 

americana a ser adotada por Trump, terá como meta, a independência energética 

americana, a desregulamentação dos combustíveis fósseis e a liberação ambiental, 

rompendo com os três "pilares" que constituem a política energética ambiental da UE: 

                                                           
4 Classificação de combustíveis: Renovável ou não fóssil: Designando-se assim este 
combustível, porque pode ser obtido através de fontes naturais que podem renovar-se, isto é, 
que não se esgotam. São alguns exemplos: Água; Etanol; Metanol; Biodiesel; Madeira. Trata-
se de um combustível que é originário de fontes constituídas pela fossilização de animais e 
vegetação, e como tal, não poderão ser repostas de forma imediata, devido ao seu tempo de 
maturação na própria natureza. Constituem exemplos: Gasolina; Óleo diesel; Querosene; Gás 
natural; Xisto betuminoso; Carvão; Gás liquefeito propano (LGN). Os estados físicos dos 
combustíveis podem ser: Sólidos, Líquidos e Gasosos. Os sólidos são os combustíveis 
utilizados em motores de combustão como a madeira e o carvão. Os líquidos são combustíveis 
utilizados para o uso em motores de combustão interna. A maioria destes combustíveis é 
resultante da destilação do petróleo. É exemplo disto, o Álcool; Gasolina e Óleo diesel. Por 
último os combustíveis gasosos são utilizados em câmaras internas, com a mistura de duas ou 
mais substâncias gasosas. É exemplo, o Metano; Hidrogênio e o Gás natural. Disponível em: < 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/combustiveis.htm 
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(i) mitigação da mudança climática; (ii) estabelecer a segurança de fornecimento de 

energia; e a (iii) integração competitiva dos mercados (2013a CE).  

II. POSIÇÃO ATUAL DOS EUA FACE AO TTIP: PETRÓLEO E ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

Devido à abordagem muito idiossincrática à energia adotada pelos EUA, 

caracterizada pelo chamado "tema da independência energética", tanto as 

exportações de petróleo quanto de gás natural5 foram fortemente restringidas por 

muitos anos para proteger a energia doméstica americana. De fato, enquanto os 

Estados Unidos permitem exportações ilimitadas de produtos refinados, as 

exportações de petróleo bruto são restritas, permitidas apenas em certas 

circunstâncias, devido a várias leis promulgadas durante a crise do petróleo dos anos 

1970. Além disso, as importações e exportações de gás natural estão delimitadas pela 

Lei do Gás Natural de 1938, segundo a qual os exportadores devem solicitar licenças, 

que têm um processo de aprovação pesado e tedioso. Como consequência, a UE não 

importa atualmente petróleo bruto ou gás natural dos EUA. 

De igual maneira, a política administrativa de Donald Trump subscreve este 

discurso securitáro face à energia, esquecendo a necessidade urgente de um 

mecanismo comum de governação energética na Europa que tenha como propósito o 

afastamento da vulnerabilidade à instabilidade Russa enquanto pivot destabilizador da 

comunidade europeia. Sendo uma nação que detém o monopólio do gás e do 

petróleo, bem como o papel de exportador privilegiado para a Europa, não seria 

incongruente e despropositado que a presidência norte-americana analisasse com 

pormenor a temática da energia no TTIP. Ou, pelo menos seria uma idéia viável não 

fosse o desproposito do Presidente eleito dos EUA Donald Trump ao divulgar a sua 

desistência da parceria transpacífico de comércio livre quebrando os acordos de livre 

comercio negociados pelos Estados Unidos com os seus parceiros do Pacífico, e com 

os vizinhos da América do Norte. 

O facto de o petróleo bruto e o gás natural serem as duas fontes de energia 

mais importantes na União Europeia, bem como as fontes com maior relação de 

dependência das importações, é fácil imaginar que a energia - comércio entre a UE e 

os EUA será substancialmente reforçada se, através do TTIP6, os EUA 

desconsiderarem a atual proibição imposta à exportação de petróleo bruto. 

                                                           
5 RIBEIRO, José Félix. O Ecossistema Mundial de Petróleo e Gás – Um apontamento. In: 
Revista Scielo Portugal, Relações Internacionais (R:I) n.º 46 Lisboa jun. 2015. 
6 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada, of the One 
Part, and The European Union [And its Member States...]. Disponível 
em:<http://trade.ec.europa.eu/. 

http://trade.ec.europa.eu/
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Além das conseqüências econômicas e financeiras, as diretivas administrativas 

do Governo de Trump terão as mais devastadoras implicações no âmbito da política 

externa norte-americana bem como nas relações internacionais num patamar global.  

Se por um lado não é possível antever as conseqüências da negação do pacto 

comercial transpacifico, que na boa verdade ainda não entrou em vigor, por outro, 

habilita-nos a antever o impacto político da sua rejeição, nomeadamente o abandono 

do monopólio econômico que aproximará a China, que se encontrava fora do acordo, 

e que agora como grande potencia regional que é, fará de tudo para ocupar o vazio 

anteriormente existente, com o intuito de estender o seu domínio Asiático. 

Quanto às energias renováveis7, estas não fazem parte das prioridades de 

Trump, subscrevendo que o impulso em prol da energia renovável está a ser 

conduzido pela motivação errada, e que as alterações climáticas globais não estão a 

ser causadas pelas emissões de carbono8.  

Na sua teoria, os painéis solares também não proporcionam poupanças 

energéticas suficientes para compensar o custo da sua instalação e utilização que é a 

forma de energia verde mais subsidiada pela América, que contraria o propósito de Bill 

Gates ao lançar um fundo de investimento em energias renováveis destinado a ajudar 

empresas que produzam energia renovável e limpa9. 

Afirma a sua dependência quanto ao petróleo e que o custo da energia é um 

dos motores da economia norte-americana. No seu discurso fala inclusive de que o 

presidente Obama ao ter apresentado um programa chamado «cap and trade10» nada 

mais conseguiu fazer do que ter mantido o preço do petróleo a preços inflacionados. 

Acrescenta que a criação de empregos está intrinsecamente ligada com o custo do 

petróleo e, que quanto mais avultado for a subtraí-lo do subsolo e conduzi-lo ao 

consumidor, menor será a probabilidade de empregos a serem criados em todas as 

empresas que funcionam a petróleo.  

Ou seja, a sua aposta será no sector petrolífero e no gás, não descartando a 

possibilidade de reforçar a indústria do carvão, presentemente em retrocesso nos 

EUA. Sendo o carvão uma das fontes de energia mais poluentes, inclusive o gás 
                                                           
7 MARHOLD, Anna. The Nexus between the WTO and the Energy Charter Treaty in 
Sustainable Global Energy Governance: Analysis and Policy Implications. ICTSD Global 
Platform on Climate Change. Trade and Sustainable Energy. Issue Paper nº. 7: 2016.  
Disponível em:< https://ssrn.com/abstract=2809196 >. Acesso em: 25/10/2016. 
8 TRUMP. Donald. J, Grande Outra Vez – Como devolver a grandeza à América, Editorial 
Presença, Lisboa, 2017. 
9 Global Business Innovators Launch $ 1 Billion Investment Fund For Next Generation Energy 
Technologies, December 12, 2016. Disponível em:< http://www.b-t.energy  
10 Programa direcionado ao controlo da poluição, através da limitação das emissões de gases 
com efeito de estufa (cap) e do comércio de licenças para a sua emissão (trade). Disponível 
em < http://www.scielo.br  

https://ssrn.com/abstract=2809196
http://www.b-t.energy/
http://www.scielo.br/
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natural, o seu reforço poderá aumentar as emissões de CO2 e destruir tudo o que foi 

decidido recentemente em Paris, isto é, reduzir drasticamente as emissões de dióxido 

de carbono, de modo a que o aumento da temperatura média global do mundo seja 

apenas de dois graus centígrados até 203011. 

Com base nestas informações clarificamos a idéia que a ameaça do governo 

Trump sobre o corte do financiamento de milhões de dólares para o combate das 

alterações climáticas, não pode ser tratada como um assunto secundário.  

Apesar de o Acordo de Paris não ter obtido os melhores resultados quanto ao 

seu esforço de cooperação internacional, convergindo num conjunto de críticas 

interrelacionadas no seu plano de eficácia - o reforço mútuo nos processos 

intergovernamentais e transnacionais num cenário de globalização climática e seus 

instrumentos, constataram debilidades, sobretudo no financiamento por parte dos 

países mais ricos aos mais diminuídos ou em fase de desenvolvimento – contudo, não 

se limita ao conteúdo de soft law – sendo costumeiro neste tipo de situações e, acaba 

por vincular os Estados-membros. Neste segmento, os Estados Unidos para 

abandonarem o problema das alterações climáticas teriam quanto muito que aguardar 

um período razoável de tempo – quatro anos (artigo 28.º do referido Acordo).                 

Pelo exposto, cumpre-nos dizer que o atual procedimento político e econômico 

de Trump não só consegue que o engajamento político na bacia atlântica fique 

desmantelado por sua ação administrativa ao nível das suas restrições, como também 

abre caminho a novas idéias das democracias européias e asiáticas de pequena e de 

média projeção, mais dependentes da Europa, se posicionarem num segmento 

invertido ao discurso apocalíptico e desviado que se vive na Europa por conseqüência 

norte-americano.   

 

III. SEGURANÇA ENERGÉTICA- ALGUMAS IDEIAS PARA UM EQUILÍBRIO 
GEOPOLÍTICO EM TORNO DA DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DAS NAÇÕES 

III.a Breve contextualização 
Com o risco do TTIP12 não vingar como um verdadeiro tratado geopolítico que 

é, é compreensível que uma matéria tão sensível como é a área da energia, seja 

tratada num âmbito mais regulador e expansionista.  

                                                           
11 Disponível em :< http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-
paris 
12 DELIMATSIS, Panagiotis. Negotiating Services Liberalization within TTIP - The EU 
External Trade Policy at Crossroads (June 28, 2016). TILEC Discussion Paper No. 2016-013. 
Disponível em:< https://ssrn.com/abstract=2801524 >. Acesso em: 25/10/2016. 

https://ssrn.com/abstract=2801524
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Não nos podemos esquecer da enorme dependência energética da União 

Europeia das importações de energia, em particular do petróleo e mais 

contemporaneamente do gás, o que personifica o cenário preocupante para o 

posicionamento preocupante da União na adoção de medidas relativas à segurança 

do abastecimento de energia.   

Mais de metade da energia da União Europeia provêm de países terceiros, 

realidade que tem vindo a aumentar nas últimas décadas, e a maioria desta energia é 

importada para a União Europeia proveniente da Rússia, multiplicando-se aqui os 

inúmeros conflitos com os países de trânsito, relativamente ao aprovisionamento 

energético. 

Recentemente com o acordo CETA optou-se por formar coligações com as 

multinacionais e não propriamente com o hub energético. De momento mais de 3,5 

milhões de cidadãos europeus manifestaram-se contra o CETA, 2.137 regiões já se 

declararam zonas livres de TTIP e CETA, continuando a resistir para impedir a 

ratificação pelos parlamentos nacionais e regionais13. Deste acordo, o pouco que nos 

informam é que tem como intenção facilitar o comércio entre a UE e o Canadá, 

equilibrando estratégias negociais de segurança e impacto ambiental, para que 

produtos sejam direcionados para os mercados sem terem que passar pela vistoria 

das políticas internas do país ou da região que os importa.  

É um acordo que promete fazer ouvir a voz do crescimento da economia14 (cfr. 

acima referido), das exportações, aumento da empregabilidade, no fundo o apogeu da 

felicidade. Contudo, não sabemos até que ponto virá a ser realizada a saudável 

padronização no comércio europeu – se as exportações trazem mais clientes e preços 

competitivos, e assim o seu aumento, ou se pelo contrário, um acordo desta natureza 

será, um caminho para a inevitável desgraça.  

Como se isto não fosse suficiente, os termos do acordo de Paris não são tidos 

em conta, e as fontes energéticas recuam no tempo, abrindo as portas à extração de 

gás de xisto ou à centralidade dos combustíveis fósseis. Dado o insucesso do TTIP, 

não conseguimos antever um futuro promissor e sustentável que beneficie as 

gerações futuras com a imposição das energias renováveis. 

                                                           
13 Disponível em:< http://www.esquerda.net/file/stop-ceta-luta-continua-marisa-matias-
20170215 
14 RAZA, Werner; TRÖSTER, Bernhard; VON ARNIM, Rudi. Assess CETA: Assessing the 
claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA). Austrian Foundation for 
Development Research. Commissioned by the Chamber of Labour Vienna. Updated Final 
Report, 03 August 2016. Disponível 
em:<https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/ASSESS_CETA_Final_Report_EU_030
82016_web_8_16.pdf >. Acesso em: 25/10/2016. 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/ASSESS_CETA_Final_Report_EU_03082016_web_8_16.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/ASSESS_CETA_Final_Report_EU_03082016_web_8_16.pdf
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  III.b Estratégia energética da região europeia face ao gás natural 
A resposta que deveria ser encetada pela União Europeia para aumentar a sua 

segurança energética (que há muito deveria ter acontecido), sería apostar na criação 

do Mercado Único da Energia ou na União Energética dirimindo obstáculos 

(estratégias energéticas negociais), nomeadamente os que dizem respeito à ligação 

direta que prevalece entre alguns monopólios nacionais europeus (sobretudo alemães, 

franceses e italianos) e a estatal russa Gazprom15 e o seu consequente domínio do 

mercado energético europeu pelos grandes monopólios.  

A questão do abastecimento de energia pela União Europeia para aumentar a 

segurança energética, resolver-se-ia através da diversificação dos fornecedores, a 

menor dependência da Rússia e a criação de um eixo energético no Atlântico 

relevando a posição da Península Ibérica, a qual já detêm cerca de metade da 

capacidade de receção do LGN na Europa. Impera a necessidade do já referido 

Mercado Comum Energético bem como de interligações transfronteiriças, 

nomeadamente da Península Ibérica e daqui à restante rede europeia. Não falamos 

somente do sistema de redes elétricas, como também do sistema de pipelines para o 

escoamento do gás. Se isto não suceder, toda a Europa irá permanecer muito 

dependente da Rússia e esta não hesitará em aproveitar-se deste facto e mais a 

instabilidade governativa de Trump, para exercer a sua supremacia energética como 

arma de arremesso geopolítico, a exemplo do que já aconteceu no passado.  

 

IV. MUDANÇA NO CASO EUROPEU 

A União Européia e o continente norte-americano encontram-se numa fase de 

enormes obstáculos por vencer. Perante a crise em que se encontra o TTIP e uma 

forte contestação do Parlamento Europeu relativamente ao que já tinha sido agendado 

em termos negociais no abastecimento energético, dependerá em grande parte da 

vontade política dos atores políticos envolvidos termos no futuro uma Europa capaz de 

enfrentar tais problemas, ou se, ao invés, a desistência da União Européia na questão 

da energia levará ao recrudescer da dependência energética com a Federação Russa 

no seu abastecimento. 

A Europa poderá, por sua vez, resolver-se com a diversificação dos 

fornecedores, e assim, obter cenários possíveis de menor dependência da Rússia e 

até criar um eixo energético no hub Atlântico potenciando o papel da Península 

                                                           
15 ROCCO, Arthur B. O mercado energético da União Europeia e as “campeãs nacionais”: 
uma ameaça para a segurança energética? Seminário Internacional de Ciência Política, 
Setembro, 2015. Disponível em:< https://www.ufrgs.br  
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Ibérica, a qual já monopoliza cerca de metade da capacidade de recepção de LGN na 

Europa. 

Para que assistamos aos primeiros sinais deste novo equilíbrio geopolítico da 

energia aqui proposto, devemos esclarecer os seguintes pontos: 

a) Os Estados-membros da UE são os mais importantes fornecedores de 

energia do mundo, retratando uma significativa dependência externa em termos de 

abastecimento energético16;    

b) Apesar da aposta nas energias renováveis, a dependência européia no 

abastecimento energético continuará não se resolvendo num curto prazo, prevendo-se 

que a segurança energética venha a acentuar-se com a absorção de fontes de 

energias primárias, já que o panorama atual da União Européia se compõe de 

petróleo, gás, carvão e urânio enquanto principais fontes de energia primária; 

c) As reformas da administração de Trump são essenciais para definir a 

Federação Russa como o principal fornecedor europeu – ator com o qual a Europa 

exarceba alguma vulnerabilidade e tensões várias, com consequências nefastas no 

fornecimento energético; 

d)          No que diz respeito ao gás, os maiores detentores de reservas de gás17 

são a Rússia (18%) e o Qatar (14%), possuindo a União Europeia uma percentagem 

de 0,9% do total mundial, o que constata a existência de uma Europa frágil. 

Relativamente às fontes europeias de gás, a europa utiliza o sistema de pipelines da 

Rússia, responsável por 32,5% do abastecimento, o mar do norte e os principais 

países europeus produtores (Noruega, Holanda, Rino Unido), responsáveis por 49,4% 

do abastecimento. O gás natural18 é um combustível relativamente abundante, com 

recursos tecnicamente recuperáveis e com remanescentes próximos de 800 trilhões 

de metros cúbicos (tcm). Atualmente, os recursos não convencionais representam 

cerca de 45% do total dos recursos de gás, mas esse número está sujeito a grandes 

incertezas. A dependência das exportações russas tem sido o foco do nosso debate, e 

no âmbito do Cenário das Novas Políticas as mesmas sugerem que a Rússia deverá 

continuar a ser o maior fornecedor de gás para a UE, caso esta não reveja as suas 

atuais medidas de abastecimento. 

                                                           
16 Euroestat Statistics Explained, disponível em :< http://ec.europa.eu 
17 World Energy Outlook, 2016, pdf. 
18 Energy Balances sheets, edition 2016, disponível em:< 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents. E, Silva, António Costa, Duarte, António Paulo, et 
outros. Portugal, a Geopolítica da Energia e a Segurança Energética Européia. In: Instituto 
da Defesa Nacional, 2014. Disponível em: < http://www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/e-
briefing_papers/policy_paper_5_geopolitica_da_energia_seguranca%20_energetica_da_europ
a.pdf 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7571929/KS-EN-16-001-EN-N.pdf/28165740-1051-49ea-83a3-a2a51c7ad304
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A União não está a dar a devida atenção à urgência em diversificar 

abastecimentos e no reforço da contribuição do Norte de África, da África Ocidental e 

da bacia atlântica na sua política energética. Seria muito útil a título de um novo 

projeto para a União Europeia que estes governos regionais lidassem de forma 

pacífica e inteligente com a possibilidade de ligações transfronteiriças, até para se 

estabelecer preços-limite abaixo do custo da energia. Propõe-se nesta medida uma 

visão alargada para os países bálticos e para a Península Ibérica, que continuam a ser 

uma espécie fontes energéticas separadas do resto do continente. 

Sendo os maiores fornecedores de LGN a Argélia, a Nigéria e o Qatar, a 

Europa aposta muito pouco no acesso a reservas de gás por via marítima e os poucos 

países europeus que o fazem são Portugal, Espanha, Itália, França e Bélgica. A 

diminuição do peso do petróleo no centro energético mundial e o crescimento 

significativo do papel do gás em combinação com as energias mais limpas colocam a 

Europa no centro deste problema. 

É assim de extrema importância ligar a União Europeia às potencialidades 

geoestratégicas e logísticas de outros continentes e potenciais interessados no 

fornecimento de energia, e como tal, aproveitar o mar e dominar a forte influência e 

conhecimentos dos portos nacionais desde Espanha e posteriormente ao resto da 

Europa.  
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CAPÍTULO XII 

 

O DIREITO FUNDAMENTAL AO AFETO E A ALIENAÇÃO PARENTAL NAS 
RELAÇÕES FAMILIARES  

Helena do Passo Neves1 
Universidade Estácio de Sá 

 
INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa, o objetivo é analisar o direito fundamental ao afeto, como 

requisito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, em confronto com 

problemas de natureza emocional, sócio-cultural e jurídica, evidentes nos casos de 

alienação parental.   

Como se sabe, o direito luso e brasileiro propiciam fundamentos legais 

(constitucionais e infraconstitucionais) que protegem a dignidade da pessoa humana e 

inclui expressamente a família.  Todavia, em consenso, admite-se que a legislação, 

embora condição necessária, não é suficiente à solução de problemas do cotidiano, 

precipuamente aqueles de natureza afetivo-emocional.   

Nesse movimento sócio-cultural, a família patriarcal foi substituída por outros 

arranjos, cujo arcabouço teórico se assenta na dignidade da pessoa humana e na 

afetividade, independentemente de sua forma de constituição. Em outras palavras: as 

alterações de valores e costumes sociais e as transformações nos modelos familiares 

exigem novo olhar e interpretação equânime das leis, no intuito de contemplar e 

respeitar multidimensionalidade dos laços familiares. 

Nessa ordem de raciocínio, não raro, o cotidiano dos tribunais na área de 

família traz a lume conflito de interesses e emoções que podem transitar, dos mais 

elevados, aos sentimentos mais mesquinhos.  Em algumas situações, vêm à tona 

graves problemas, envolvendo a alienação parental...  

A complexidade dos desafios trazidos à decisão, por certo, requer 

conhecimentos que extrapolam o âmbito da legislação e outros fundamentos 

tradicionalmente empregados por profissionais do Direito.  Não obstante a magnitude 

do problema, a produção científica jurídica ainda se ressente de pesquisas que tomem 

a alienação parental, analisando o afeto como direito da personalidade e requisito 

indispensável à formação do indivíduo. 
                                                           
1 Advogada, professora da Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito pela Universidade 
Estácio de Sá. Doutoranda da Universidade do Minho. E-mail: helenapneves@hotmail.com 
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 Diante dessa limitação, na presente pesquisa, busca-se enfrentar o 

problema, tomando como alicerce os direitos da personalidade e princípios 

constitucionais que dão suporte à efetivação do direito fundamental ao afeto.  O que 

se deseja é propiciar subsídios que garantam aos filhos a convivência com seus pais, 

mesmo que algum deles esteja fisicamente distante, devido a dilemas que extrapolam 

a iniciativa ou vontade filial, ao mesmo tempo em que se deseja incentivar iniciativas 

de aproximação e fortalecimento de vínculos afetivos.   

 

1. Direitos da personalidade: conceito e trajetória sócio-cultural e ideológica 

O embrião do reconhecimento dos direitos da personalidade advém da doutrina 

alemã e depois da suíça, embora se encontrem notícias no sistema austríaco (de 

1810).  O Código Suíço (de 1907) e o Espanhol (de 1902) reconheceram a 

indenização pelo dano à pessoa, ao passo que as primeiras leis sobre o direito de 

autor e nome são de origem belga (1886) e romena (1895).  Em sequência, 

codificações alienígenas passaram a proteger os direitos da personalidade: o Código 

Civil Italiano (de 1942), que cuidou de sua tutela nos artigos 5º ao 10; o Código Civil 

Português, nos artigos 70 a 81 e o Código Civil Brasileiro de 2002, nos artigos 11 a 20.   

Por seu turno, as Declarações Universais exerceram influência em 

ordenamentos de povos civilizados.2  Explicitamente, o destaque a esse elenco de 

prerrogativas ocorreu com mais vigor depois da Segunda Guerra Mundial, com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.3 

Em dezembro de 2013, transcorrem sessenta e quatro anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento que trouxe nova abordagem ao tema, 

entre os quais aqueles atinentes à seara familiar, consagrando os princípios da 

isonomia e da dignidade, norteadores da proteção das crianças e o combate à 

discriminação contra homossexuais, por exemplo.4 

 

1.1.Teoria dos Direitos Fundamentais: notas introdutórias 
No exame desse complexo tema, de plano, cumpre salientar que a teoria dos 

direitos fundamentais irrenunciáveis e universais consagra o princípio da igualdade.  A 

doutrina adota terminologia diversificada para designar os direitos fundamentais, 

                                                           
2 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, 7ª edição, p. 32. 
3 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. São 
Paulo: Saraiva, 2007, 2ª edição, p. 13. 
4 IBDFAM. Boletim IBDFAM n° 78 – ano 13 – janeiro/fevereiro 2013, p. 1. 
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sendo usuais expressões como: direitos do homem, direitos humanos, direitos 

fundamentais e direitos e garantias fundamentais.5 

A doutrina estrangeira tende a ser uníssona no sentido de não ser taxativo o rol 

dos direitos fundamentais estabelecidos pela Lei Maior. O artigo 16 da Constituição 

Portuguesa de 1976 reconhece outros direitos fundamentais constantes das leis e das 

regras oriundas do direito internacional.  

Eles abrigam direitos materialmente essenciais6, não necessariamente 

positivados na Carta Maior.  O artigo 5º, § 2º, da Constituição da República brasileira 

autoriza a ampliação do rol desses direitos, para além dos formalmente previstos.  

Resulta do exposto que alguns direitos podem ser considerados fundamentais, desde 

que tratem de matéria essencial à tutela de garantias atinentes à dignidade humana e 

decorram de princípios constitucionais expressos. 

Assim concebidos, ampliou-se a força dos princípios, na esteira da teoria dos 

direitos fundamentais, que tomou como parâmetro a dignidade da pessoa humana, 

deixando de ser fonte secundária do direito, à medida que desempenha funções 

estratégicas, tais como fundamentadora, interpretativa e supletiva ou integradora no 

ordenamento jurídico.7 

Na mesma linha de raciocínio, confere-se destaque à voz autorizada de Paulo 

Bonavides8, quando sublinha os princípios constitucionais, aduzindo que a teoria dos 

princípios é hoje o coração das constituições. Por sua vez, Marcello Ciotolla9 salienta 

os princípios como alicerce do ordenamento jurídico, "possibilitando a construção de 

todo um edifício doutrinário”. 

Como evidente, os princípios constitucionais têm força normativa inelutável e 

devem ser a primeira regra a ser aplicada em qualquer processo hermenêutico. 10 

 

                                                           
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed. rev., atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 36. 
6 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª edição, 
Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 403. 
7 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, nº. 16, maio-junho-julho-agosto, 
2007. Disponível no site: http://www.direitopublico.com.br., p. 5. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7a ed. Malheiros, São Paulo: 1998, p. 
281-282. 
9 CIOTOLA, Marcello. Princípios Gerais de Direito e Princípios Constitucionais. In: PEIXINHO, 
Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os Princípios 
da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p.38. 
10 RODRIGUES, Renata de Lima; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A tensão entre ordem 
pública e autonomia privada no direito de família contemporâneo: da não intervenção do 
Estado na (des)constituição familiar e na comunhão de vida. In: O Direito das Famílias entre a 
norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 89-115.   

http://www.direitopublico.com.br/
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2. O afeto, a fraternidade e o superior interesse do menor 
Como exposto, a transformação de valores sociais e respaldo constitucional 

provocaram a repersonalização do direito civil, com reflexos no direito de família, ao 

qual se confere novo tratamento, com realce a aspectos essenciais, como a 

afetividade11. 

Na verdade, o texto da Carta Magna brasileira de 1988 não faz menção 

expressa ao termo ‘afeto’, como ocorre em textos constitucionais de outros países. 

Abordando o tema, Otavio Luiz Rodrigues12 aduz que “O amor está ausente da maior 

parte das legislações estrangeiras, ao menos aquelas com vínculos históricos ou com 

maior influência no Direito brasileiro”. Nessa perspectiva, o doutrinador em comento 

conclui: “Desse modo, é perceptível a eloquente ausência do amor nos códigos civis 

de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Bélgica e Argentina” 

Todavia, o afeto é dimensão muito importante ao pleno desenvolvimento 

humano; associado a outros requisitos, o vínculo afetivo, principalmente entre pais e 

filhos, une as pessoas e viabiliza a concretização da dignidade e outros direitos 

pessoais e patrimoniais. 

 Guardando coerência com os fundamentos legais, a afetividade passou dar 

suporte a decisões judiciais atinentes às relações familiares contemporâneas13. 

O melhor interesse da criança e do adolescente traz implícito o pressuposto de 

que a proteção dos filhos deve preponderar sobre quaisquer outras demandas e 

necessidades.  A expressão melhores condições constitui cláusula geral, janela aberta 

a ser preenchida pelo legislador e pelo hermeneuta, no exame do Direito, caso a caso.  

Com esse suporte, cabe aos pais compreender que a carência afetiva interfere 

decisivamente na formação da personalidade e desenvolvimento sadio dos filhos14, 

causando, entre outras consequências, problemas de auto-estima, indisciplina, tristeza 

e revolta. 

São inúmeras as decisões fundamentadas em argumentos nos quais os 

genitores não possuem condições de cuidar e zelar pelos filhos, em razão da 

                                                           
11 TARTUCE, Flávio. Novos Princípios do Direito de família brasileiro, In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 1069, 5 jun. 2006. Disponível em: 
http://jus.com.br/revista/texto/8468/novos-principios-do-direito-de-familia-brasileiro. Acesso em: 
15/03/2017, p. 12. 
12 RODRIGUES, Otavio Luiz Junior. As linhas que dividem amor e Direito nas 
constituições. In: www.conjur.com.br;  acesso em 25 de agosto de 2013,  p. 1. 
13 BARROSO, Op. Cit., p. 1. 
14 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A afetividade como fonte de obrigação jurídica. In: www.conjur.com.br. 
Acesso em 13 de março de 2017, p. 1. 

http://www.conjur.com.br/
http://www.conjur.com.br/
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negligência, da situação de risco a que são expostos os infantes e descumprimento 

dos deveres inerentes ao poder familiar, o que enseja a destituição do poder familiar.15 

Como sabido, a família desempenha papel significativo na formação moral e do 

caráter de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que os prepara para as 

responsabilidades futuras.  

Numa vertente de análise interdisciplinar e com fundamento em estudos da 

Psicologia, sublinha-se que, de longa data, Erich Fromm16, em paralelo à importância 

do amor entre pais e filhos, chama atenção aos riscos de sequelas do abandono 

afetivo do filho, tais como: neurose, histeria, alcoolismo, depressões, dentre outras. 

Avançando na reflexão sobre o tema, Eligio Resta17 propõe a abordagem do 

Direito Fraterno, discutida na Europa (em especial na Itália).  Essa perspectiva 

assenta-se no valor da amizade, na necessidade de convívio fraterno, impregnado de 

um mínimo de humanidade nas relações interpessoais, buscando a construção de um 

Direito mais justo.  O Direto Fraterno resgata a solidariedade como requisito à 

humanização das relações interpessoais.   

3. A multidimensionalidade dos laços afetivos e a alienação parental 
O vínculo entre pais e filhos pode derivar de parentesco consanguíneo, de 

relação socioafetiva entre pais adotivos e seus filhos, ou da convivência, agasalhada 

pelo afeto. Como se grifou, na atualidade, não mais prevalece o paradigma exclusivo 

do vínculo biológico.  

A alienação parental se concretiza por meio de um processo que visa modificar 

a consciência dos filhos com o objetivo de reduzir – ou mesmo eliminar – os vínculos 

afetivos com o outro genitor, como se depreende da doutrina transcrita em 

continuidade.18 

Em situação de conflito, é usual a manipulação da criança ou adolescente por 

um dos genitores contra o outro, provocando efeitos associados à alienação parental, 

configurando abuso de direito.19 

                                                           
15 Nesse sentido: Apelação Cível Nº 70052874716, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/08/2013; Apelação Cível Nº 70054571062, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 17/07/2013. 
16 FROMM, Erich. Tradução: Nathanael  C. Caixeiro Ter ou Ser? 4ª ed. Rio de Janeiro: Gen, p. 48-57. 
17 RESTA, Eligio. Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2004, p. 132 a 136. 
18 AMATO, Gabriela Cruz. A alienação parental enquanto elemento violador dos direitos 
fundamentais e dos princípios de proteção à criança e ao adolescente. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 18, n. 3754, 11 out. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/25477>. 
Acesso em: 13 março 2017, p. 3. 
19 SOUZA, Raquel Pacheco Ribeiro de. Apresentação. In: PAULINO, Analdino Rodrigues. 
Síndrome da Alienação Parental e a tirania do guardião: aspectos psicológicos, sociais e 
jurídicos. Porto Alegre: Equilíbrio, 2008, p. 7.   

http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://jus.com.br/artigos/25477/a-alienacao-parental-enquanto-elemento-violador-dos-direitos-fundamentais-e-dos-principios-de-protecao-a-crianca-e-ao-adolescente
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Trata-se de fenômeno antigo, vinculado à natureza humana e às relações de 

micropoder, exacerbadas no contexto da “modernidade líquida” 20, evidente pela maior 

frequência de divórcios e de outras transformações peculiares da vida moderna, as 

quais suscitam o interesse de profissionais e pesquisadores da área da saúde mental, 

da Sociologia, da Antropologia e do Direito. 

A prática da alienação tende a criar falsas memórias a respeito de um genitor, 

ou de qualquer parente com que o menor tenha contato. Crianças e adolescentes 

submetidos a atos alienatórios podem sofrer perturbações, ansiedade, redução da 

autoestima, depressão ou ao pânico, entre muitos outros problemas.21 

Cláudia Gay Barbedo22 desenvolveu interessante estudo no propósito de 

comprovar a viabilidade de aplicação da lei da alienação parental brasileira a idosos e 

jovens, quando a resistência ao convívio familiar decorre da manipulação de terceiros 

e não da vontade dos dois primeiros. A conclusão demonstrou que o idoso e o jovem 

podem sofrer atos abusivos por parte de terceiros, configurando abuso análogo à 

alienação parental.  Por isso, admite-se a aplicação da Lei 12.318/2010 também a 

esses casos.23 

Entre as formas mais graves de alienação parental, identificadas pela perícia, 

são as falsas alegações de abuso sexual que também geram a implantação de falsas 

memórias. A acusação de abuso sexual, quando o acusado é o pai, produz mancha 

irreparável ao desenvolvimento infanto-juvenil. Com relação à criança, pode ocorrer 

que, além de sintomas físicos, subsistam sequelas psicológicas. De maneira geral, a 

violência sexual é praticada pelo pai ou padrasto, com conivência da mãe, que prefere 

não enxergar ou simplesmente naturalizar a situação. Para a criança, é muito difícil 

relatar o abuso, principalmente quando o acusado compartilha a residência com a 

vítima, não sendo raro que volte atrás em eventual denúncia sobre o crime.   

O problema é complexo e exige cuidado quanto à possibilidade de ocorrência 

de falsas denúncias.24 Diante dessa possibilidade, a denúncia de abuso sexual 

intrafamiliar deve ser apurada com cautela; sempre com a consciência do risco de 

                                                           
20 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. São Paulo: Zahar. 
2009, p. 97. 
21 SOUZA, Op. Cit, p. 7.   
22 BARBEDO, Claudia Gay. Uma reflexão sobre o idoso e o jovem serem sujeitos de alienação 
parental – O incesto e a alienação parental, coordenação Maria Berenice Dias. 3ª Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 245. 
23 BARBEDO, Op.Cit., p. 246. 
24 OLIVEIRA, Mateus Cayres de; GONÇALVES, Lourena Andrade. A síndrome da alienação 
parental e o Direito. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3698, 16 ago. 2013. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/24561>. Acesso em: 14 março 2017, p. 5.  

http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/8/16
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/8/16
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/8
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://jus.com.br/artigos/24561/a-sindrome-da-alienacao-parental-e-o-direito
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existência da síndrome da alienação parental e da virtualidade maquiavélica de se 

usar uma criança para implantar falsas memórias.25 

A injustificada acusação de abuso sexual constitui abuso psicológico grave, 

com resultados psíquicos irreversíveis.26   

Comprovada a alienação parental, o juiz deve decidir em favor de meios que 

viabilizem a reaproximação entre o filho e o genitor alienado, assegurando o direito à 

visitação. Nesse sentido, nenhuma medida judicial deve ser tomada sem que se 

considere o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 27 

Registre-se que uma sentença pode resolver formalmente um processo; 

todavia, em muitos casos permanecem as feridas não cicatrizadas e o drama familiar 

pode até agravar-se após a decisão judicial, o que tende a dar origem a nova 

demanda judicial, num círculo vicioso sem fim.28 

Na tentativa de resolução desse problema, diversos casos são encaminhados 

para a mediação familiar, que constitui procedimento estruturado de gestão de 

conflitos, que envolve a intervenção confidencial e imparcial de um profissional 

qualificado, atuante no intento de restabelecer a comunicação e o diálogo entre as 

partes. Seu papel é o de levá-las a estabelecer acordos duráveis e coerentes com as 

necessidades de cada parte, preservando-se sempre o melhor interesse de crianças e 

adolescentes, em atitude de co-responsabilidade parental29,. 

Não é redundante assinalar que uma das principais contribuições da mediação 

resulta da reaproximação das partes, para que identifiquem seus conflitos e interesses 

primordiais, proporcionando-lhes ainda oportunidade de perceber os diversos ângulos 

da problemática.  Essa maturidade dificilmente é alcançada, quando se preservam 

posições no litígio, confronto e competição.  Em síntese, pode-se afirmar que não 

existe melhor sentença do que o acordo conquistado pela cooperação das partes. 

Além disso, é importante o papel do Estado ao desenvolver políticas públicas 

de conscientização visando informar a população sobre a alienação parental, bem 

como dos danos causados aos envolvidos e as punições previstas em Lei. 

 

                                                           
25 GUAZZELLI, Mônica. A falsa denúncia de abuso sexual. In: Maria Berenice Dias (coord.) 
O incesto e a alienação parental. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 
193. 
26 GUAZZELLI – Op.Cit., p. 195. 
27 RODRIGUES, Op Cit, p. 21 e 22. 
28 MOLD, Cristian Fetter. Alienação Parental Recíproca. O incesto e a alienação parental, 
coordenação Maria Berenice Dias, 3ª edição – São Paulo: Editora dos Tribunais, 2013, p. 130. 
29 VILELA, Sandra Regina. Guarda Compartilhada: Psicologia e Direito em prol do bem-estar 
infantil. In: SILVA, D.M.P. (coord.) Psique Ciência & Vida – edição especial Psicologia Jurídica. 
São Paulo: Escala, ano i, n.5., 2007, p.23. 



O Direito fundamental ao afeto e a alienação parental (...) 
 

 

154 

CONCLUSÃO 
Levando em consideração os objetivos e fontes consultadas no 

desenvolvimento desta pesquisa, formulam-se as seguintes conclusões:  

Quanto aos reflexos do princípio da Dignidade Humana na constituição da 

família contemporânea, não obstante os graves problemas verificados no cotidiano de 

cidadãos de todas as classes sociais, cumpre sublinhar a criação de novo direito 

fundamental, que confere respaldo à convivência familiar saudável e ao respeito 

inelutável a todos os membros da instituição, formalmente definida como a base da 

sociedade. 

Contemplando as perspectivas e possibilidades da mediação na solução de 

conflitos alusivos à alienação parental, ressalta-se seu potencial no que concerne à 

reaproximação das partes, para que identifiquem seus conflitos e interesses 

primordiais, proporcionando-lhes ainda oportunidade de perceber os diversos ângulos 

da problemática e encontrar a solução apropriada ao seu caso, por natureza, único e 

irrepetível. 

A esse respeito, a principal conclusão quanto a dramas familiares é de que não 

existe melhor sentença do que o acordo conquistado pela cooperação das partes; 

resultam daí os argumentos favoráveis à mediação. 
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CAPÍTULO XIII 
 

O DIREITO À RESERVA DE VIDA PRIVADA DO RECLUSO 

 

Adriana Neves1  
Instituto Superior de Serviço Social do Porto 

 
1. Introdução 

Se é através do impulso da globalização que a sociedade se vai construindo e 

organizando por múltiplas redes, que a transformam de forma multiforme e 

policêntrica, a elevada taxa de população penitenciaria2 é um dos sintomas de 

emergência de uma sociedade globalizada e que simultaneamente permite 

compreender a evolução da sociedade, quer do ponto de vista das ameaças que a 

espreitam, quer do ponto de vista da adaptação da sociedade à nova realidade. 

Do ponto de vista jurídico, a atitude da sociedade perante os reclusos foi 

sofrendo profundas mutações. No nosso ordenamento, é hoje clara a lição a extrair do 

n.º 5 do artigo 30º da Constituição da República Portuguesa:  “Os condenados a quem 

sejam aplicadas pena ou medida de segurança privativas da liberdade mantêm a 

titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da 

condenação e às exigências próprias da respetiva execução.” E se a conjugação deste 

indirizzo com as dos artigos 12º e 26º da Constituição da República Portuguesa não 

admitem dúvidas quanto à titularidade e muito menos quanto a uma ficcionada 

separação entre a titularidade e o exercício, falta ainda, no momento atual, a análise 

da efetividade real dos direitos fundamentais do recluso, reconhecidos pela letra da 

Lei. Ora, tal análise é tanto mais necessária quanto é manifesta a situação de 

vulnerabilidade acrescida – ainda que não consubstanciada já em situações de 

“relações especiais de poder” em que os reclusos se encontram, dado estarem 

sujeitos a um controlo muito vasto ou mesmo ilimitado e invasor da sua vida privada. 

Ora, é certo, o recluso deve ser reconhecido e tratado como sujeito dotado de 

dignidade , compreendendo-se, desde logo, todos os direitos fundamentais que lhe 

estão inerentes. Acima de tudo, procura-se demonstrar a importância dos direitos 

fundamentais do recluso como valores a respeitar num Estado Democrático de Direito, 

                                                           
1 Mestre em Ciências Jurídico-políticas pela Fac. de Direito da Universidade do Porto, 
Doutoranda da Fac. de Ciências Jurídicas da  Universidade de Vigo no Doutoramento de 
“Gestão e Resolução de Conflitos.Menores e Justiça Terapêutica; Professora no Instituto 
Superior de Serviço Social do Porto. 
2 Segundo relatório da Direção Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais , em 2015, 
existiam 12.591 reclusos em Portugal. 
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nomeadamente, atendendo ao valor iminente do princípio da dignidade do recluso 

que, como essência do ser humano, concede unidade aos direitos fundamentais e 

apenas legitima a restrição nos casos expressamente previstos na lei, nomeadamente, 

quando a limitação for imprescindível para alcançar um dos fins assegurados pela 

ordem valorativa constitucional.  

 

2. O  direito de reserva da vida privada  do recluso 
O direito de reserva da vida privada consiste na faculdade que tem cada 

individuo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim 

como de impedir o acesso e divulgação de informações sobre a privacidade de cada 

um. O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada tem assim em vista ainda a 

proteção da privacidade do indivíduo, no seu sentido mais amplo,3 as informações 

acerca de cada indivíduo mantêm-se sob o seu exclusivo controlo, cabendo-lhe decidir 

em que e condições as quer revelar. A defesa do direito à privacidade e à intimidade 

decorre de situações em que o cidadão quer viver em paz, de modo a evitar a 

indiscrição alheia4.Jónatas Machado5 defende mesmo que o direito da reserva da vida 

privada deve ser protegido, no seu conteúdo essencial, mesmo quando se trate de 

pessoas extrovertidas e figuras públicas em locais públicos, particularmente, num 

contexto tecnológico de muito fácil captação de imagens e sons. Entende ainda o 

autor que a reserva de intimidade e privacidade compreende uma espécie de zona de 

exclusão, que delimitaria um perímetro de reserva e discrição que nem os poderes 

públicos, nem os particulares podem vulnerar, uma espécie de "santuário 

inultrapassável", nomeadamente através da publicação de preferências, práticas, 

hábitos e orientações sexuais de determinado indivíduo que exerça cargo público são, 

à primeira vista, proibidas pelo direito à intimidade. Já para Gomes Canotilho e Vital 

Moreira6, o direito de reserva da vida privada pode decompor-se em dois direitos 

menores: primeiro, o direito a impedir o acesso de terceiros a informações sobre a vida 

privada e familiar e, segundo, o direito à não-divulgação de informações sobre a vida 

privada e familiar de outrem. 

O direito de reserva da vida privada encontra-se, assim, consagrado, do ponto 

de vista da ordem jurídica portuguesa. Aliás, analisando o conceito da reserva da vida 

                                                           
3 Rita Amaral Cabral, O Direito à Intimidade da Vida Privada, Estudos em memória do 
Professor Doutor Paulo Cunha, Lisboa, 1989, pp. 373-406. 
4 Paulo Mota Pinto, O Direito à Reserva sobre a Intimidade da Vida Privada, Estudos em 
memória do Professor Doutor Paulo Cunha, Lisboa, 1989, pp. 479-586. 
5 Jónatas Machado, Liberdade de expressão. Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no 
Sistema Social. Coimbra Editora, 2001, passim 
6 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, ob. cit.,p. 
181. 
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privada do ponto de vista constitucional, vemos que este se encontra consagrado no 

artigo 26º da Constituição da República Portuguesa como um direito fundamental, 

situando-se no âmbito dos Direitos, Liberdades e Garantias. Aliás, através da leitura 

do supra mencionado artigo, por um lado, temos a proteção da reserva da vida privada 

e da vida familiar, a proteção do bom nome e do direito à imagem, enquanto, por outro 

lado, mais concretamente no seu n.º 2, estabelece-se garantias efetivas contra a 

utilização abusiva ou contrária à dignidade da pessoa humana. Ainda no texto 

constitucional, encontramos outras normas onde subjaz o conceito de reserva da vida 

privada, tais como: art. 34º (determina a inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência), art. 35º (determina o direito à autodeterminação informativa), art. 

24º (direito à vida), art. 25º (direito à integridade pessoal) e o art. 27º (direito à 

liberdade e segurança). Não obstante, a qualificação do direito à reserva da vida 

privada como direito fundamental implica que lhe seja aplicado o regime do artigo 18º 

CRP quanto à sua restrição.  

Neste seguimento, numa análise mais exaustiva, verificaremos que este direito 

de reserva da vida privada se limita a excluir do conhecimento alheio as informações 

sobre a vida privada, isto é, visa preservar uma esfera de opções e comportamentos 

do indivíduo, ao abrigo de ingerências alheias (ou de terceiros), nomeadamente do 

ponto de vista do recluso. Do ponto de vista nacional, o recluso encontra-se sujeito a 

um estatuto especial, jurídico-constitucionalmente credenciado pelo nº 5 do art. 30º da 

CRP que lhe assegura a titularidade de direitos fundamentais, à exceção daqueles que 

sejam indispensáveis limitar ou sacrificar para a realização dos objetivos e finalidades 

institucionais a salvaguardar. Assim, constitui doutrina pacífica que as relações que 

ligam a administração penitenciária aos cidadãos institucionalmente confiados à sua 

guarda consubstanciem relações jurídicas compostas por um feixe de direitos e 

obrigações recíprocos, tradicionalmente denominadas como relações especiais de 

poder ou estatutos de sujeição e que hoje em dia devem ser estritamente 

considerados no âmbito do quadro constitucional vigente.7 Este tipo de relações 

caracteriza-se por uma situação de especial dependência dos administrados, em face 

da administração, que lhes permite intervir, por razões de interesse público8, na sua 

esfera jurídica em termos mais amplos do que em relação aos cidadãos. No caso dos 

reclusos, o avanço do Estado de Direito social, a hoje inequívoca juridicidade das 

relações especiais de poder9 e o acentuar da importância dos direitos fundamentais 

                                                           
7 José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976”, ob.cit, p. 303, nota 65. 
8 José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976”, ob. cit., p. 305. 
9 Anabela Miranda Rodrigues, Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária ob. cit, p. 80. 
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contribuíram para o lento e complexo processo de consolidação da sua posição 

jurídica, no sentido de “restituir ao condenado10 a sua dimensão de ser humano: o 

individuo recluso torna-se sujeito de direitos que lhe demarcam a fronteira”11.  

Assim, à luz do quadro constitucional – conjugação do art. 18º, do art. 26º e do 

nº 5 do art. 30ª da CRP – o direito de reserva de vida privada do recluso no Código de 

Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade (doravante CEPMPL) plasma 

quer numa vertente negativa (abstenção de interferência do Estado), quer numa 

vertente positiva (promoção do direito). Neste seguimento, a vertente negativa no 

CEPMPL encontra-se plasmada em situações concretas, que passaremos a analisar 

em seguida, tais como: revista pessoal, revista por desnudamento, revista íntima (em 

especial a intrusão corporal), as buscas nas celas e a proteção de dados pessoais do 

recluso, entre outras.  
A revista pessoal encontra-se prevista no n.º 1 do artigo 89º do CEPMPL: “A 

revista pessoal é realizada quando não possam utilizar-se com êxito instrumentos de 

detecção, sendo efectuada por pessoa do mesmo sexo do recluso, por palpação, com 

respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu sentimento de pudor.” Refira-se 

ainda que a revista pessoal, conforme os números 2 e 3 do art. 152º do Regulamento 

Geral dos Estabelecimentos Prisionais – doravante RGEP – tem de ser comunicada 

previamente ao recluso e o mesmo só é sujeito a revista quando tenha acesso ao 

exterior, no regresso das visitas e no regresso das saídas de trabalho. Note-se que o 

recluso sujeito ao regime aberto também está sujeito a revista pessoal sempre que 

regresse ao estabelecimento prisional ou unidade prisional – art. 187º do RGEP. 

Assim, a revista pessoal, sob a ótica do direito de reserva de vida privada do recluso, é 

de ser entendida como um procedimento externo, superficial, realizado sobre o corpo 

e a roupa do recluso, apenas com a utilização das mãos quando não possa utilizar-se 

instrumentos de deteção. Acresce ainda que a revista pessoal ao recluso pode ser, 

ainda, realizada por desnudamento, conforme o n.º 2 do artigo 89º do CEPMPL, que 

menciona que este tipo de revista só “pode ser efectuada mediante autorização do 

director do estabelecimento prisional quando existam suspeita de que o recluso traz 

consigo objectos não permitidos e decorre em local reservado, de forma a respeitar a 

privacidade do recluso”. Aliás, o RGEP menciona ainda que a revista pessoal por 

desnudamento deve ser realizada por dois elementos dos serviços de vigilância e 

segurança do mesmo sexo, em local reservado, com respeito pela sua dignidade e 

registada, inclusive, em documento escrito com indicação da data, da hora, da 

                                                           
10 Figueiredo Dias, Direito Penal Português, Parte II, As consequências jurídicas do crime, 
ob.cit. pág.. 111 
11 Anabela Miranda Rodrigues, idem,p. 67. 
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identidade dos intervenientes e resultados da mesma e com autorização prévia do 

diretor do estabelecimento prisional. Torna-se ainda imperioso salientar nesta matéria - 

o n.º 6 do artigo 152º do RGEP, que escalpeliza as situações obrigatórias em que 

deve existir revista por desnudamento, nomeadamente quando o recluso ingresse pela 

primeira vez no estabelecimento prisional (ainda que em trânsito entre 

estabelecimentos), sempre que o recluso regresse de saída ao exterior não 

custodiada, sempre que o recluso deva dar entrada em cela disciplinar, em cela de 

separação ou de segurança, quando o recluso ingresse pela primeira vez em ala livre 

de droga ou no decurso de busca ao espaço de alojamento do recluso ou quando se 

proceda a busca geral ao estabelecimento prisional ou parte deste, onde o recluso se 

encontre. Assim, tendo em conta as especificidades da revista por desnudamento no 

recluso, esta deve ser realizada ressalvando-se sempre o direito de reserva de vida 

privada do recluso, uma vez que o simples facto de se despir perante terceiros, ainda 

que não haja qualquer contacto físico do recluso, gera no recluso uma sensação de 

desconforto que conduz a um constrangimento pela exposição das partes íntimas do 

corpo. 

De salientar ainda, que à luz do CEPMPL e do RGEP, nas revistas aos 

reclusos pode ainda existir intrusão corporal para extração de objetos. Quanto à 

intrusão corporal para extracção de objetos, está só é susceptível de ser realizada sob 

orientação médica, após autorização do Tribunal de Execução de Penas e com 

indicação do diretor do estabelecimento prisional – n.º 4 do art. 89º do CEPMDL e n.º 

10 do art. 152º do RGEP. Inclusivamente sob pena de a prova colhida na respetiva 

intervenção corporal ser considerada ilícita ou ilegítima se não se verificar o artigo em 

causa. Assim, a intrusão corporal para extracção de objetos no recluso torna-se uma 

intervenção corporal invasiva, mas o CEPMDL, nesta matéria, é omisso quanto às 

situações/fundamentos que justificam este tipo de atuação face ao recluso, 

nomeadamente quanto ao consentimento do recluso. Na verdade, este tipo de 

intervenção corporal caracteriza-se por ser invasiva, logo tem de assegurar que o 

recluso não é violado no seu direito de reserva de vida privada e no seu direito à 

integridade física, nomeadamente com dois limites intransponíveis: proibição de 

tratamento cruel ou degradante (subjacente a um principio de dignidade da pessoa 

humana) e que toda a intervenção deve causar o menor dano pessoal possível à 

saúde do recluso. Ao nível das revistas aos reclusos, o CEPMPL em conjunto com o 

RGEP, aborda ainda a possibilidade de buscas às celas dos reclusos. A busca ao 

espaço de alojamento do recluso deve ser efetuada com respeito pelos objetos que 

lhe pertencem e, sempre que possível, na sua presença – n.º 5 do art. 89º do 

CEPMPL. Assim, a cela do recluso constitui o seu domicílio provisório, o seu espaço 
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de liberdade, na medida em que a clausura o permite. Assim, a cela, com referência à 

questão aqui em apreço, não pode deixar de ser vista como o último reduto de 

liberdade, ainda que de uma liberdade coartada. Ora, no interior desse reduzido 

espaço o recluso confiará, legitimamente, que está a salvo de qualquer intromissão de 

terceiros, ou seja, está assim patente a definição legal do conceito de “vida privada”, 

entendeu-o o Tribunal Constitucional nos seguintes termos12: “o direito a uma esfera 

própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem autorização do respectivo 

titular.”  

Paralelamente à questão das revistas e das buscas, a vertente negativa do 

direito de reserva da vida privada do recluso verifica-se ainda no tratamento dos dados 

pessoais do recluso e consecutivamente no seu consentimento. Os dados pessoais do 

recluso concretizam-se na elaboração de um processo individual de cada recluso, 

conforme previsto no n.º 3 do artigo 18º do CEPMPL. Nesta norma, o recluso vê 

protegido o seu direito de reserva de vida privada quanto aos seus dados pessoais, 

inclusivamente, remetendo todo o tratamento dos dados pessoais quer para a Lei de 

Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26/10), quer para o artigo 15º da Lei 

de Identificação Criminal (Lei n.º 57/98, de 18/8), quer para o Sistema de Informação 

Prisional (Decreto-Lei n.º 144/2001, de 26 de abril).  

Acrescente-se ainda que no RGEP se encontram escalpelizados de forma 

minuciosa, mais concretamente no artigo 14º, os documentos e informações que 

constituem o processo individual do recluso. No artigo supra mencionado, novamente, 

é assegurada a proteção dos dados pessoais do recluso, nomeadamente através do 

seu n.º 3, onde menciona que “a consulta do processo individual pelo recluso, pelo seu 

representante legal ou advogado é realizada na secretaria e na presença de 

funcionário, não sendo permitida a confiança do processo”. Acresce ainda, que para 

preservação do direito de reserva da vida privada do recluso, torna-se mesmo 

imperioso o seu consentimento, nomeadamente do ponto de vista do acesso aos seus 

dados de saúde e transmissão dos mesmos (n.º 6 do art. 32 do CEPMPL e artigos 57º 

e 61 do RGEP) ou mesmo do ponto de vista do contacto por parte dos meios de 

comunicação social (n.º 6 do art. 75º do CEPMPL e o art. 137º do RGEP). 

O CEPMPL concretiza ainda uma vertente positiva (promoção do direito) do 

direito de reserva de vida privada do recluso. Esta vertente pauta-se no papel ativo do 

Estado na preservação da reserva da vida privada do recluso, nomeadamente: alínea 

f) do art. 7º do CEPMPL (proteção da vida privada e familiar, proteção da 

inviolabilidade do sigilo da correspondência); art. 16º do CEPMPL e art. 3º ao art. 15º 

                                                           
12 Acórdão. n.º 355/97, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 37, pp. 7 e ss. 
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do RGEP (forma de ingresso do recluso no estabelecimento prisional sob o ponto de 

vista da sua privacidade); art. 26º do CEPMPL e art. 34º a 41º do RGEP (o alojamento 

do recluso em cela individual); art. 27º do CEPMPL e art. 43º do RGEP (higiene 

pessoal do recluso); n.º 6 do art. 26º do CEPMPL e art. 37º do RGEP (a possibilidade 

de o recluso ter objetos pessoais consigo); n.º 1 do art. 59º do CEPMPL e artº. 120º do 

RGEP (a possibilidade de o recluso ter visitas íntimas); n.º 4 do art. 30º do CEPMPL e 

art. 200º do RGEP (a utilização de vestuário próprio nas licenças de saída que não o 

identifiquem como recluso); n.º 6 do art. 38º do CEPMPL e art. 71º do RGEP 

(proibição de que nos diplomas escolares haja a menção que foi obtido na condição de 

recluso), entre outros. 

No entanto, num estabelecimento prisional, tendo em conta a especificidade do 

mesmo, na prática, o direito de reserva de vida privada do recluso, seja na sua 

vertente positiva seja na sua vertente negativa, é suscetível de ser ofendido, 

nomeadamente pela partilha de celas, pelo uso de instalações comuns, pela 

sobrelotação populacional, pela vigilância dos guardas ou mesmo pela videovigilância 

existente em alguns locais, entre outras situações que desafiam o respeito pela 

privacidade do recluso. Uma das situações que pode interferir na configuração da 

privacidade do recluso é a arquitetura prisional. Em geral, os projetos de reforma 

prisional consideram que o ambiente físico é uma variável importante no que diz 

respeito à privacidade dos reclusos13. 

Assim o estabelecimento prisional deve ser funcional, permitindo uma eficaz 

prestação de serviços, quer aos reclusos, quer à sociedade; garantir a existência de 

condições materiais dignas de cumprimento da pena; garantir condições de 

segurança; garantir a separação de elementos considerados perigosos; prevenir 

evasões; promover um relacionamento entre funcionários e reclusos que não atente 

contra o respeito e a dignidade devidas a qualquer ser humano. No entanto, em 

Portugal, as condições físicas dos estabelecimentos têm-se agravado devido aos 

níveis de sobrelotação populacional. A sobrelotação populacional do estabelecimento 

prisional pode ser também encarada como uma limitação ao direito de reserva de vida 

privada do recluso. Aliás, a sobrelotação é apontada como uma das causas principais 

de muitos dos grandes problemas com que se confrontam os sistemas prisionais 

modernos14, ou seja, as prisões sobrelotadas não podem, por definição, facultar, a 

                                                           
13 A Reinserção Social dos Reclusos: Um contributo para o debate sobre a reforma do sistema 
prisional, sob direção científica de Boaventura de Sousa Santos, Observatório Permanente da 
Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia, Universidade de 
Coimbra, 2003, p. 88. 
14 A Reinserção Social dos Reclusos: Um contributo para o debate sobre a reforma do sistema 
prisional, sob direção científica de Boaventura de Sousa Santos, Observatório Permanente da 
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todos os reclusos, o espaço, a ocupação, as condições de vida e os serviços na 

mesma medida em que o fariam se o número efetivo de reclusos fosse igual ou menor 

que a sua lotação oficial. Em prisões sobrelotadas é frequente o recurso a soluções de 

emergência, como, por exemplo, o alojamento de dois ou três reclusos numa cela 

concebida apenas para um, negar ou diminuir a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados, devido ao excesso de trabalho a que os serviços de saúde são sujeitos. 

Para além das dificuldades em providenciar aos reclusos condições de vida e serviços 

mínimos, a sobrelotação tem, naturalmente, efeitos muito negativos no recluso, 

nomeadamente pela falta de ocupação para todos os reclusos, do excesso de 

contacto entre os reclusos, provocando um aumento das tensões sociais dentro do 

estabelecimento e, consequentemente, maior violência; e do excesso de trabalho que 

é exigido aos guardas e técnicos, degradando o seu desempenho profissional e 

contribuindo para a sua insatisfação profissional.  

 

3. Conclusões 
Em suma, o direito de reserva da vida privada do recluso é um direito que, 

conforme ficou demonstrado, se encontra previsto juridicamente. Nos termos 

explanados, não pode, pois, restar qualquer dúvida de que o recluso é titular de 

direitos fundamentais e, em consequência, titular de um direito de reserva de vida 

privada que lhe assiste, mesmo na pendência do período de tempo em que se 

encontra privado da sua liberdade, seja no cumprimento de uma pena ou no 

cumprimento de uma medida de coação. Nestes termos, deve ter-se por afastada a 

celebre tese de Jakobs sobre o Direito Penal do Inimigo, ou seja,15 segundo a qual o 

Estado poderia proceder de dois modos em relação aos delinquentes, vendo-os como 

pessoas que, por norma, praticam delitos ou, noutros termos como indivíduos que 

apresentam perigo para o próprio Estado. Assim, e neste sentido, reafirmamos que o 

recluso deve ser beneficiário último da aplicação do direito penal do cidadão e não de 

um “direito penal do inimigo”.  

Concluindo, Portugal assume-se como um país ainda repleto de fragilidades a 

este nível de incorporação do direito de reserva de vida privada do recluso no direito 

penitenciário. Acompanhamos aqui a ideia que subjaz na obra de João Maria Baptista 

Calisto16, pugnando pela construção de estabelecimentos prisionais onde os reclusos 

                                                                                                                                                                          
Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia, Universidade de 
Coimbra, 2003, p. 94 
15 Hélène Marine Serra Fernandes, “O direito penal do inimigo: Reconfiguração do Estado de 
direito?, Dissertação de Mestrado( 2º Ciclo de Ciências Jurídico Políticas), FDUP, julho 2011 
16 João Maria Batista Calisto, “Algumas Palavras sobre o estado actual das prisões em geral e 
sua reforma”, Coimbra, 1860, passim 
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sejam colocados por idade, duração da pena e grau de perigosidade, pela melhoria de 

condições de higiene, de alimentação e a remuneração adequada do trabalho 

desenvolvido pelo recluso (caso este pretenda trabalhar). Torna-se ainda necessário 

que a gestão do estabelecimento prisional seja realizada de forma bem-sucedida, isto 

é, investindo inclusivamente na formação dos funcionários da administração prisional e 

investindo num maior dialogo entre os diversos institutos que regem a vida do recluso, 

nomeadamente o Instituto de Reinserção social, a Direcção Geral de Reinserção 

Social e dos Serviços Prisionais, o Centro Protocolar de Justiça, entre outros.  
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CAPÍTULO XIV 

 

A CONSTITUIÇÃO DE “NOVAS” FAMÍLIAS COM RECURSO À GESTAÇÃO 
DE SUBSTITUIÇÃO FACE AO DIREITO A CONSTITUIR FAMÍLIA 

 
Diana Coutinho1 

Universidade do Minho 

        

Notas introdutórias: A reprodução humana, o desejo de procriar e de constituir 

família são realidades intrínsecas ao ser humano. As alterações verificadas a nível 

científico e tecnológico refletiram-se na medicina da reprodução com o surgimento das 

técnicas de procriação medicamente assistida. A procriação deixou de estar 

dependente de um ato sexual; os conceitos de reprodução, maternidade e família 

alteraram-se. O Direito foi chamado a intervir e regular o estatuto e as implicações 

(jurídicas) da medicina da reprodução, com o objetivo primordial de garantir o respeito 

pela dignidade da pessoa humana. Neste contexto, com a promulgação da Lei n.º 

25/2016 autorizou-se o recurso à gestação de substituição no nosso país. Ora, é no 

âmbito desta aprovação legislativa que nos questionamos sobre o alcance e o 

conteúdo do direito constitucional a constituir família previsto no art. 36.º da CRP. 

Pretendemos aferir se, do conteúdo desta disposição se pode justificar (e exigir) um 

direito a procriar (e os seus limites) e especificamente, saber se o direito a constituir 

família contempla a constituição de famílias com recurso à gestação de substituição. 

Antes da alteração legislativa discutia-se a “eventual” inconstitucionalidade do art. 8.º 

da LPMA, por proibir o recurso à gestação de substituição, consubstanciado essa 

exclusão uma “alegada” violação do princípio da proporcionalidade (art. 18.º da CRP). 

Assim, face a recente alteração legislativa, importará analisar, se a gestação de 

substituição está integrado no direito a constituir família e de procriar (art.36.º da 

CRP), percebendo se a autorização deste método de reprodução significa o fim de 

uma discriminação e restrição de um direito fundamental. Ou se pelo contrário, nunca 

esteve em causa qualquer inconstitucionalidade, não se podendo incluir no direito a 

constituir família a gestação de substituição.   

 

                                                           
1 Doutoranda em Ciências Jurídicas Privatísticas na Escola de Direito da Universidade do 
Minho; Assistente Convidada da Escola de Direito da Universidade do Minho. 
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I. A gestação de substituição no âmbito da reprodução assistida 

Em 2006, em Portugal, com a promulgação da lei n.º 32/2006, de 26 de 

Junho2, regulamentou-se a utilização de técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida (PMA). Esta lei assenta no princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1.º da CRP), estabelecendo no art. 3.º n.º2 da LPMA a proibição de 

qualquer “discriminação com base no património genético ou no facto de se ter 

nascido em resultado da utilização de técnica de PMA”. A LPMA tem ainda como 

característica essencial a subsidiariedade das técnicas de PMA, conforme resulta, 

expressamente, do art. 4.º da LPMA, ao referir-se que as técnicas têm carácter 

subsidiário e não alternativo3. As técnicas de PMA têm como principal função ajudar a 

ultrapassar as dificuldades verificadas no processo natural de reprodução.4  

Até meados de 2016, apenas podiam recorrer às técnicas de PMA, pessoas de 

sexo diferente, casadas ou em união de facto5. Ora, 2016 ficou marcado por 

alterações significativas à LPMA. Em primeiro lugar, com a promulgação da lei 

n.º17/2016, de 20 de Junho6, alargou-se o acesso às técnicas de PMA, aos casais de 

mulheres e a todas as mulheres “independentemente do estado civil e da respetiva 

orientação sexual”7. Em segundo lugar, com a lei n.º25/2016, de 22 de Agosto, 

passou-se admitir o recurso à gestação de substituição, a título gratuito e excecional, 

“nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de 

forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clinicas que 

justifiquem.” (art.8º n.º2 da LPMA). O alargamento do acesso à PMA e a autorização 
                                                           
2 Doravante designada de LPMA.  
3Esta característica está presente em todo o diploma, frisando a ideia que o recurso à PMA não 
é uma questão de opção face à reprodução natural, ocorrendo em virtude de um diagnóstico de 
infertilidade, “tratamento de doença grave ou risco de transmissão de doenças de origem 
genética, infeciosa ou outras” (n.º2 do art. 4.º da LPMA) - PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito 
da Família Contemporânea, 3.ª ed. 2.ª reimp.(rev), Lisboa, AAFDL, 2012, pp. 244 a 246..  
4 ALVES, Sandrina/OLIVEIRA, Clara, Reprodução medicamente assistida: questões bioéticas, 
in “Revista de Bioética” [Em Linha], vol. 22, n.º1, 2014, p.68. [Consult. 02.01.2017]. Disponível 
em: <:http://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a08v22n1.pdf>.   
5 A anterior versão do art. 6.º n.º1 da LPMA limitava o acesso, no caso das pessoas em união 
de facto ao mínimo de 2 anos de vivência em condições análogas aos dos cônjuges e referia 
que os casados, não podiam estar separados judicialmente de pessoas e bens ou separados 
de facto.  
6 Foi também eliminado o período mínimo de 2 anos em relação aos casais em união de facto, 
assim como se retirou da lei a menção referida no ponto anterior sobre as pessoas casadas. 
Para mais desenvolvimento sobre os Beneficiários da PMA veja-se SILVA, Paula 
Martinho/COSTA, Marta, A Lei da Procriação Medicamente Assistida Anotada (E Legislação 
Complementar), 1.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, Março de 2011, pp. 24 a 37; OLIVEIRA, 
Guilherme de, Beneficiários da Procriação Assistida, in OLIVEIRA, Guilherme de “Temas de 
Direito da Medicina”, 1.ª edição, Centro de Direito Bioético, 1, Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 31 a 58.  
7 Crf. art. 6.º n.º1 da LPMA. O recurso às técnicas de PMA independentemente de diagnóstico 
de infertilidade configura uma exceção ao carácter subsidiário das técnicas (crf. art. 4.º n.º 3 da 
LMPA). Continuando-se a excluir os casais de homens e os homens solteiros.  

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a08v22n1.pdf
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da gestação de substituição, por um lado, é considerado como o fim de uma 

“discriminação” contra as mulheres solteiras, casais de mulheres e mulheres com 

impossibilidade de engravidar (por via natural ou com recurso às técnicas de PMA). No 

entanto, por outro lado, é considerado como contra natura, um retrocesso e uma 

ofensa aos direitos humanos.8 A gestação de substituição9 define-se como “qualquer 

situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e 

a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da 

maternidade” (art.8.º, n.º1 da LPMA). Conforme referido supra, com a promulgação da 

lei n.º 25/2006, foi admitida o acesso à gestação de substituição, sendo que até então 

qualquer situação configurada naqueles termos era proibida: o contrato celebrado era 

considerado nulo e a filiação estabelecida em relação à gestante. A gestação de 

substituição não é uma técnica de PMA10, nos termos do art. 1.º e art. 2.º, n.º1 da 

LPMA, no entanto, é-lhe aplicável a LPMA, por força do n.º 2 do art.2.º (alterações 

introduzidas lei n.º25/2016, de 22/08)11. Só se pode recorrer à gestação de 

substituição, a título excecional e gratuito, nos casos do n.º 2 do art. 8.º LPMA, 

                                                           
8 Neste sentido, referia-se a posição das feministas francesas perante a aprovação da 
gestação de substituição em Portugal. Este grupo de mulheres considera que foram postos em 
causa direitos humanos e abriu-se a porta para “novas alienações das mulheres” – 
PLATAFORMA PORTUGUESA PARA DIREITOS HUMANOS, Feministas francesas: sobre a 
aprovação da gestação de substituição em Portugal, [Em Linha], 27 de Maio de 2016. [Consult. 
20.12.2016]. Disponível em <http://plataformamulheres.org.pt/feministas-francesas-sobre-a-
aprovacao-da-gestacao-de substituicao-em-portugal/>.   
9 Para um estudo da gestação de substituição veja-se: RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para 
Mãe: Questões Legais e Éticas Suscitadas pela Maternidade de Substituição, 1.ª edição, 
Centro Biomédico, 10, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2005; RAPOSO, Vera Lúcia, Quando a Cegonha Chega por Contrato, in “Boletim da 
Ordem dos Advogados”, n.º88, Março de 2012, pp.26 e 27; DUARTE, Tiago, In Vitro Veritas? A 
Procriação Medicamente Assistida na Constituição e na Lei, 1.ª edição, Coimbra, Almedina, 
2003, pp. 83 a 94; SILVA, Paula Martinho da/COSTA, Marta, A Lei da Procriação Medicamente 
Assistida Anotada , op cit., pp.58 a 67; CABO, Ana Isabel, Maternidade de Substituição, in 
“Boletim da Ordem dos Advogados”, n.º 88, Março de 2012, pp. 22 a 24; OLIVEIRA, Guilherme 
de, Mãe Há Só Uma/Duas! – O Contrato de gestação, 1.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 
1992; CORREIA, Eufrásia Georgina Neto, Mater Semper Certa Est? A Maternidade de 
Substituição no Ordenamento Jurídico Português, [Em Linha], Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto, [s.n.], 2015. Dissertação de Mestrado. [Consult. 20.12.2016]. Disponível 
em WWW: <URL: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/82448/2/109622.pdf>; 
COSTA, Marta/ LIMA, Catarina Saraiva, A Maternidade de Substituição à Luz dos Direitos 
Fundamentais de Personalidade, in “Lusíada. Direito” [Em Linha], n.º10, Lisboa, 2012, pp. 237 
a 289. [Consult. 20.12.2016]. Disponível em WWW: <URL: 
http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/view/196/188>; LANÇA, Hugo Cunha, 
Procriação Medicamente Assistida, [Em Linha], [S.I], Verbo Jurídico, 2016. [Consult. 
21.12.2016]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.verbojuridico.net/ficheiros/doutrina/novosramos/hugocunhalanca_procr
iacaomedicamenteasstida.pdf>.  
10 CORREIA, Eufrásia Georgina Neto, Mater Semper Certa Est? A Maternidade de Substituição 
no Ordenamento Jurídico Português, op. cit., p. 1.  
11 É aplicada à gestação de substituição, com as devidas adaptações, a matéria de validade e 
eficácia do consentimento (art. 14.º), a regulamentação sobre o CNPMA e da Ordem dos 
Médicos, os direitos e deveres previstos no art. 12.º e 13.º todos da Lei da PMA. (crf. n.º8 e 9 
do art.8.º da LPMA).  

http://plataformamulheres.org.pt/feministas-francesas-sobre-a-aprovacao-da-gestacao-de%20substituicao-em-portugal/
http://plataformamulheres.org.pt/feministas-francesas-sobre-a-aprovacao-da-gestacao-de%20substituicao-em-portugal/
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/82448/2/109622.pdf
http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/view/196/188
http://www.verbojuridico.net/ficheiros/doutrina/novosramos/hugocunhalanca_procriacaomedicamenteasstida.pdf
http://www.verbojuridico.net/ficheiros/doutrina/novosramos/hugocunhalanca_procriacaomedicamenteasstida.pdf
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conforme referido supra. A concretização da gestação de substituição implicará o 

recurso a uma técnica de PMA, não podendo ser utilizado os gâmetas da gestante (n.º 

3 do art. 8.º da LPMA), exigindo-se contrato escrito, o consentimento dos beneficiários 

e estabelecendo-se a filiação, da criança que nascer, em relação aos beneficiários. 

Chamamos, todavia, a atenção para a amplitude que a figura de gestação de 

substituição pode alcançar, dependendo do ordenamento jurídico em que se insere, 

pois, há ordenamentos em que este contrato é realizado para fins totalmente altruístas 

e não apenas em casos excecionais ou, em que poderá ser utilizado material genético 

da gestante, celebrado a título oneroso, entre outros aspetos. 

II. O direito a constituir família e a gestação de substituição 

1. O conteúdo do art. 36.º da CRP 

O artigo 36.º, n.º 1 da CRP consagra o direito a “constituir família e contrair 

casamento em condições de plena igualdade”. O legislador separou o direito a 

constituir família do direito a contrair casamento, parecendo-nos inequívoco que a 

família12 pode ser constituída, por outras formas e meios, além do casamento. Como 

referem Jorge Miranda e Rui Medeiros, a configuração do art. 36.º da CRP revela uma 

“abertura à pluralidade e diversidade das relações familiares do nosso tempo.”13 Se 

este ponto tem sido, mais ou menos unânime, mais discussão tem suscitado saber se 

o direito a constituir família comporta um direito à reprodução (procriação)14 e, em 

concreto, à procriação com recurso à gestação de substituição.  

Iniciamos, esta reflexão, com o esclarecimento de uma questão que pode ser 

pertinente para perceber o conteúdo do art. 36.º da CRP: existe um direito a ter um 

filho? Ou o que existe é apenas o desejo ao filho?15 O desejo “natural” de ser mãe (ou 

pai), a vontade de constituir família, o nascimento de um filho como fruto da felicidade 

                                                           
12 Conforme decorre do art. 67.º da CRP, a família é considerado um elemento fulcral 
da sociedade, com direito à respetiva proteção, pela sociedade e pelo Estado. Sobre o 
conceito de família e a sua importância: AMARAL, Jorge A. Pais de, Direto da Família 
e das Sucessões, 2.ª Edição, Lisboa, Almedina, 2015, pp.15 a 18; OLIVEIRA, Carla 
Patrícia Pereira, Entre a Mística do Sangue e a Ascensão dos Afectos: O 
Conhecimento das Origens Biológicas, 1 ª Edição, Centro de Direito da Família, 23, 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pp. 17-41; 
57-108; 139-151.  
13 MIRANDA, Jorge/ MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª edição, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 81; RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., 
p.75; CANOTILHO, J.J. Gomes/MOREIRA, Vital, Constituição Portuguesa Anotada, 4.ª edição; 
Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 561.  
14 CORREIA, Eufrásia Georgina Neto, Mater Semper Certa Est? A Maternidade de Substituição 
no Ordenamento Jurídico Português, op. cit., p.22.  
15 RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., p.71 
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e êxito pessoal de um casal, são sonhos frequentemente frustrados face aos 

impedimentos ou dificuldades em gerar uma criança através da conceção natural. A 

vontade de ter um filho torna-se, por vezes, desmedida e o recurso às técnicas de 

reprodução assistida é encarado por muitos casais como a única salvação. Contudo, 

frisa-se que as técnicas de reprodução assistida não são um garante, razão pela qual 

a criação de falsas expetativas não deve ser promovida. É, porém, essa vontade de 

gerar um filho biológico que leva muitos casais (e pessoas solteiras) a recorrer às 

técnicas de reprodução assistida e também à gestação de substituição16. Mas será 

que este desejo se traduz num direito? Podemos inferir do art. 36.º da CRP a 

exigência de um direito a ter um filho como direito ao desenvolvimento da pessoa e da 

sua realização pessoal17? Para Helena Vilaça Ramos não existe um direito a ter um 

filho, o que existe é o mero desejo18. Para esta autora, a configuração como direito, 

colocaria em causa o interesse legítimo da criança que venha a nascer, a dignidade da 

pessoa humana, associado à instrumentalização do ser humana, reconduzindo-se a 

um ato egoísta dos beneficiários das técnicas (como de qualquer casal) que encara 

um filho (biológico ou não) como fruto da sua realização pessoal ou enquanto casal19. 

Posição semelhante é partilhada por Maria Patrão Neves, que considera existir apenas 

o desejo a ter um filho e não o direito a ter um filho, sob pena de se atentar contra a 

dignidade do filho, defendo-o, ao invés, os direitos do filho.20 Parece-nos que esta 

questão ultrapassa a mera oposição dos conceitos direito vs desejo, reconduzindo-se 

à questão essencial do direito à procriação ou reprodução. Como refere, Vera Lúcia 

Raposa esta discussão reflete os direitos reprodutivos enquanto direitos fundamentais, 

tornando-se necessário saber quais os seus limites, até porque- a decisão de ter um 

filho -, envolverá sempre os direitos de outra pessoa (o filho que venha a nascer), 

importando ainda saber qual o papel do Estado, nesta decisão que interfere com a 

autonomia pessoal21. 

Assim, os direitos reprodutivos (a par dos direitos sexuais) são reconhecidos 

como direitos humanos, condicionados por valores culturais, sociais e leis; 
                                                           
16 CORREIA, Eufrásia Georgina Neto, Mater Semper Certa Est? A Maternidade de Substituição 
no Ordenamento Jurídico Português, op. cit., p.22.  
17 OLIVEIRA, Patrícia F. C. M. de, Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à 
saúde sexual e reprodutiva, [Em Linha] [S.I], [s.n.], [s.d.] pp.17-18. [Consult. 05.12.2016]. 
Disponível em: < http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-
Dir-Gerar-enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748>. 
18 RAMOS, Helena Vilaça, O Direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, in “Brotéria 
Cristianismo e Cultura”, vol. 175, n.º 2/2, Lisboa, 2012, pp.153.   
19 Idem, ibidem  
20 NEVES, Maria do Céu Patrão, Mudam-se os tempos, manda a vontade. O desejo e o direito 
a ter um filho, in “Estudos de Direito da Bioética”, org. José de Oliveira de Ascensão, 1.ª edição, 
vol. III, APDI Lisboa, Almedina, 2009, pp. 138-139.  
21 RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., p. 72 

http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-Dir-Gerar-enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748
http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-Dir-Gerar-enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748
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contemplando muito mais do que o mero direito à saúde22, integrando a temática dos 

direitos humanos e do multiculturalismo23. Os direitos sexuais e reprodutivos têm sido 

entendidos como direitos humanos que resultam da autonomia concedida a cada 

pessoa de, livremente (sem violência ou coação) e sem discriminação, tomar decisões 

sobre a sua vida sexual e reprodutiva24. Ora, considerando que os direitos 

reprodutivos contemplam o direito a procriar/gerar uma criança, a discussão referida 

supra reconduz-se à integração deste direito no direito a constituir família.Todavia, o 

direito à reprodução e direito a constituir família não são sinónimos, são conceitos 

muito próximos mas não idênticos.25 Da mesma forma que o art. 36.º da CRP não 

contempla apenas a constituição da família por via do casamento (sendo um artigo 

bastante amplo)26, também a constituição de família não significa apenas reprodução: 

é uma das suas vertentes mas não a única; pense-se, por exemplo, no caso da 

adoção. Entende-se, assim, que do art. 36.º n.º1 resulta um direito à reprodução (ou a 

procriar). Para Jorge Miranda e Rui Medeiros, o art. 36.º da CRP comporta uma 

dimensão que se traduz num “direito fundamental a procriar”27. Segundo os autores, 

este direito resulta da proteção constitucional da paternidade e maternidade (art. 68.º), 

do reconhecimento e preocupação da Constituição pela matéria da PMA, ao 

expressamente se consagrar um dever do Estado regular esta matéria nos termos do 

art. 67.º, n.º 2, alínea e) da CRP e da ligação com o art. 36.º, n.º4 da CRP que proíbe 

qualquer discriminações de filhos nascidos fora do casamento.28Sobre o direito a 

procriar através da reprodução assistida, Tiago Duarte refere que, apesar de a CRP 

reconhecer a abertura a uma pluralidade de tipos familiares e formas de constituição 

da família, isso não significa uma “via verde para a constituição de famílias a gosto e 
                                                           
22 A utilização das técnicas de PMA é encarada como garantia de um direito à saúde, 
consagrado no artigo 64.º da CRP. A infertilidade é reconhecida, pela Organização Mundial de 
Saúde, como uma doença, existindo o direito ao tratamento das pessoas inférteis. No entanto, 
a recondução da infertilidade ao direito à saúde não é consensual: temos posições doutrinais 
que consideram não estar em causa o direito à saúde sustentando que a impossibilidade de 
conceber não provoca riscos para a integridade física e para a vida da pessoa infértil. Além 
disso, afirmam que como as técnicas não garantem a eficácia e a conceção não têm a 
essência suficiente para integrarem o direito à saúde. Neste sentido, crf. MAGALHÃES, 
Susana, Aspectos Sucessórios da Procriação Medicamente Assistida Homóloga Post Mortem, 
1.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p.31.  
23 OLIVEIRA, Patrícia F. C. M. de, Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à 
saúde sexual e reprodutiva, op. cit., p.2.  
24 FERNANDES, Ana Catarina Silva, Dos efeitos da Procriação Medicamente Assistida no 
Direito Sucessório, [Em Linha], Universidade do Minho, Outubro de 2015, p.8. Dissertação de 
Mestrado [Consult. 02.01.2017]. Disponível em: 
<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/41165/1/Ana%20Catarina%20da%20Silva
%20Fernandes.pdf>.  
25 RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., p. 75 
26 Por exemplo, este artigo contempla ainda o direito ao conhecimento e reconhecimento da 
paternidade e da maternidade.  
27 MIRANDA, Jorge/ MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, op. cit., p. 813.  
28 Idem, pp. 813 e 814 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/41165/1/Ana%20Catarina%20da%20Silva%20Fernandes.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/41165/1/Ana%20Catarina%20da%20Silva%20Fernandes.pdf
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conveniência de cada um.”29 Vera Lúcia Raposo defende a necessidade de uma 

interpretação atualista da CRP: a Constituição foi criada numa época em que a 

reprodução assistida ainda não era considerada uma “realidade” subsidiária da 

reprodução natural, no entanto, face às modificações operadas e ao reconhecimento 

da procriação assistida. Torna-se operante fazer uma interpretação do direito a 

constituir família: por meio naturais e por técnicas de reprodução assistida30. No 

mesmo sentido, Pamplona Corte-Real defende uma interpretação do art. 36.º no 

sentido de incluir a reprodução assistida, sob pena de uma limitação do art. 67.º, n.º2, 

alínea e) da CRP31. 

2. Os limites do direito a constituir família: será a gestação de substituição um 
limite? 

Questão diferente será aferir se o direito de reprodução (ou de procriar) 

contempla o caso da gestação de substituição. Aliás, Jorge Miranda e Rui Medeiros 

apesar de reconhecerem o direito a procriar, incluindo através da reprodução 

assistida, referem que este direito tem limites32, não podendo ser considerado um 

direito absoluto.33 Partilhando a posição dos autores, o direito a procriar terá sempre 

como limites, de um modo geral, outros princípios constitucionais, e, em particular, o 

princípio da proporcionalidade.34 É, no âmbito dos limites ao direito de procriar que, 

gravita a discussão da constituição de família com recurso à gestação de substituição. 

Marta Costa e Catarina Lima também referem que o direito a procriar “não é 

reconhecido de modo ilimitado e sem possibilidade de restrições (…) as restrições 

deverão ser proporcionais, necessárias e adequadas à proteção de outros direitos 

fundamentais e interesse constitucionalmente protegidos (…) a intromissão do Estado 

no exercício do direito a procriar (…) deverá respeitar o conteúdo mínimo do direito em 

questão.”35 Ora, que interpretação podemos fazer da alteração à LPMA ao permitir-se 

o acesso à gestação de substituição? Estaríamos, até então, a restringir o direito 

fundamental à reprodução (procriação), das mulheres com ausência de útero ou 
                                                           
29 DUARTE, Tiago, In Vitro Veritas?...,op. cit., pp.36 e 37 
30 RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., p. 76.  
31 CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Os efeitos familiares e sucessórios na procriação 
medicamente assistida, in “Estudos de Direito da Bioética”, coord. José de Oliveira de 
Ascensão, 1.ª edição, Lisboa, Almedina, 2005, pp.101 e 102.  
32 Os limites ao direito de procriar não se reconduzem-se apenas às questões de reprodução 
assistida. Como refere Fernando Araújo os limites ao direito de procriar suscitam-se no caso de 
pessoas portadoras de doença genéticas ou contagiosas graves, dos incapazes, dos menores, 
entre outros. ARAÚJO, Fernando, A Procriação Assistida e o Problema da Santidade da Vida, 
1.ª edição, Coimbra, Almedina, 1999, pp.19 a 21. 
33 MIRANDA, Jorge/ MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, op. cit., p. 814 
34 Idem, Ibidem 
35COSTA, Marta/ LIMA, Catarina Saraiva, A Maternidade de Substituição à Luz dos Direitos 
Fundamentais de Personalidade, op. cit., p.261  
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problemas de saúde grave? Ou, esta alteração ultrapassa os limites do direito de 

procriar? A proibição da gestação de substituição, considerada como violadora do 

princípio da proporcionalidade, encontra fundamento no carácter subsidiário da LPMA, 

ao restringir o acesso aos casos de infertilidade, doença genética, infeciosa e outras. 

Isto é, coloca-se a questão de saber em que diferem estas mulheres, da mulher que, 

por motivo de ausência de útero, lesão ou doença grave, não pode levar uma gravidez 

adiante, nem com recurso à reprodução assistida? Fica-lhe vedado o direito de 

procriar? As mulheres inférteis podem reproduzir-se mas as mulheres (férteis), que 

não podem aguentar uma gravidez, não?36 Assim, ao proibir-se a gestação de 

substituição estar-se-ia a limitar um direito de forma ilegítima e desproporcional, 

considerando que o conteúdo mínimo do direito a procriar estava posto em causa, 

violando o art. 18.º da CRP37. Não sendo nossa pretensão – nem nos é possível, por 

questão logísticas -, estudar o princípio da proporcionalidade do art. 18.º da CRP38, 

faremos apenas uma breve interpretação no sentido de aferir se, a proibição da 

gestação de substituição, colocava em causa este princípio. O art. 18.º consagra no 

n.º 2 a possibilidade de restringir-se direitos fundamentais nos casos expressamente 

previsto na CRP “devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos” e “revestir carácter geral 

e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do 

conteúdo essencial dos preceitos constitucionais” (n.º3). Assim, e seguindo a regra da 

restritiva das restrições aos direitos fundamentais, prevista no art.18.º da CRP, a 

proibição da gestação de substituição – como restrição do direito a procriar – atentará 

contra o princípio da proporcionalidade se for considerada inadequada, desnecessária, 

desproporcional (em sentido estrito). A questão passará pelo confronto entre o direito 

a procriar através da gestação de substituição e a limitação de outros direitos 

constitucionalmente consagrados. E quais seriam esses direitos? Do lado da proibição 

da gestação de substituição, encontramos a salvaguarda pelo superior interesse da 

criança, a dignidade da pessoa humana (ao considerar o ato gestação por outrem 

como objeto de comercialização e instrumentalização do ser humano). Do lado da 

admissão da gestação de substituição, encontramos os direitos fundamentais (e de 

personalidade) como o direito à disposição do próprio corpo, o direito ao 

desenvolvimento da personalidade. Por ser turno, um dos argumentos que é, 

frequentemente, utilizado para sustentar a inadmissibilidade da gestação de 

                                                           
36 Idem, pp. 262 e 263.  
37 Idem, p. 263  
38 Sobre o art.º 18.º veja-se MIRANDA, Jorge/ MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa 
Anotada, op. cit., pp. 310 a 404.  
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substituição é o argumento da adoção39. Partilhando a posição de Vera Lúcia, é 

preciso diferenciar estas duas realidades: a adoção e a gestação de substituição. Pois, 

configuram formas distintas de filiação; os institutos jurídicos são diferentes e os 

interesses em causa também diferem.40Na adoção, a criança já existe e o fim 

essencial deste instituto é garantir o superior interesse da criança, encontrando-lhe um 

lar onde possa viver em plenas condições e possa ver garantido o seu direito a 

constituir família41. Afirmar que a adoção é uma alternativa à gestação de substituição 

será colocar um encargo demasiado oneroso sobre as pessoas que não conseguem 

procriar de outra forma (e inclusive sobre os casos inférteis e pessoas solteiras que 

recorrem às técnicas de procriação) em detrimento das pessoas que podem conceber 

naturalmente; parece-nos uma interpretação demasiado restritiva e onerosa42. No 

entanto, não rejeitamos totalmente o argumento da adoção como alternativa à 

gestação de substituição, isto é, consideramos que nos termos em que se encontra 

legislada a matéria de gestação de substituição, no nosso ordenamento jurídico, não 

se deve suscitar essa hipótese. Porém, conforme referimos supra, o conceito de 

gestação de substituição – em outros ordenamentos jurídicos – pode ser mais amplo. 

Ora, parece-nos que o recurso à gestação de substituição, por mero desejo de ter um 

filho, sem que se verifique uma causa grave (de levar adiante uma gravidez), em que 

muitos dos casos, nem é utilizado qualquer material biológico dos beneficiários, como 

refere Vera Lúcia Raposo configura um caso em que a adoção deveria ser ponderada 

com efetiva alternativa.43 Nesta linha de pensamento, somos a crer que a alteração 

legislativa operada pela Lei n.º 25/2016 revela-se adequada, não ultrapassando os 

limites do direito de procriar, na medida que vem conceder a possibilidade de um casal 

ter um filho biológico que de outra forma não poderia almejar, face à doença/lesão 

daquela mulher. A proibição absoluta da gestação de substituição, nos termos 

anteriormente previstos, afastando daquelas mulheres o direito a procriar 

consubstanciava uma restrição deste direito. E, uma restrição não, tanto, pelo 

confronto com os outros direitos narrados supra mas, sobretudo, por afetar o conteúdo 

mínimo deste direito, consubstanciando uma discriminação quando comparada com as 

mulheres que podem recorrer às técnicas de PMA.44 Uma configuração diferente da 

gestação de substituição, por exemplo, que concebesse a gestação a título oneroso, o 
                                                           
39 COSTA, Marta/ LIMA, Catarina Saraiva, A Maternidade de Substituição à Luz dos Direitos 
Fundamentais de Personalidade, op. cit., p.263.  
40 RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit., pp. 23 a 25 
41 Idem, Ibidem 
42 Idem, p. 23 
43 Idem, p. 25  
44 Vera Lúcia considera que existe uma restrição ao direito a procriar ao impedir o acesso à 
gestação de substituição da mulher que não consegue suportar uma gravidez mas consegue 
produzir ovócitos. RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe…,op. cit.,p.79 
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recurso à gestação de substituição para além dos casos de ausência/lesões/doenças 

graves ou a utilização de material genético da gestante, poderiam configurar casos em 

que o direito a procriar ultrapassou limites de respeito pela dignidade da pessoa 

humana e superior interesse da criança. Ora, como referem Marta Costa e Catarina 

Lima só nestes casos a “intervenção restritiva, por parte do Estado, deverá ser 

admitida (…) e sempre numa ótica de proporcionalidade e salvaguarda de conteúdo 

mínimo”45 

Conclusão: Chegado ao término do nosso trabalho, apercebemo-nos do desencontro 

que ainda persiste entre o que está plasmado na Constituição, quanto ao direito a 

constituir família e, a dificuldade de o legislador, na prática, acompanhar e aceitar a 

regulamentação da reprodução assistida e da gestação de substituição. Apesar disso, 

consideramos que há um reconhecimento da proteção constitucional da procriação 

assistida – visível, desde logo, pelo, art. 67.º, n.º2, alínea e) da CRP-, e o 

reconhecimento do direito a procriar integrado no direito a constituir família previsto no 

art. 36.º da CRP.O direito a constituir família, na vertente do direito de procriar, terá 

como limite essencial o respeito pela dignidade humana. A liberdade e autonomia da 

vontade devem ser respeitadas tendo como limites restrições que sejam adequadas, 

respeitando o princípio da proporcionalidade. A interferência do Estado, nesta matéria, 

deve ser a mínima possível, garantindo o conteúdo mínimo do direito a procriar. A 

gestação de substituição, nos termos que foi autorizada na nossa ordem jurídica, 

permitirá que muitas mulheres possam exercer o direito de reprodução - ainda que 

indiretamente-, configurando uma regulamentação adequada e idónea, respeitando 

outros direitos fundamentais e o conteúdo mínimo do direito a procriar. 
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I. INTRODUÇÃO 
 Nos últimos anos, a questão das mudanças climáticas passou a ser objeto de 

discussão no plano nacional e internacional devido às catástrofes ambientais sentidas 

em diversas regiões do planeta, como tsunamis, furacões, inundações e secas, com 

perda da biodiversidade e a ocorrência de refugiados ambientais, bem como pelo fato 

de que os relatórios publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC)3 têm revelado dados preocupantes quanto ao futuro próximo, 

atentando às ações antrópicas para a alteração do clima. 

 Essa problemática, concernente sobretudo às futuras gerações, abrange 

grandes incertezas científicas, o que a torna de certa forma abstrata e intangível, 

dificultando uma ação mais concreta dos Estados, temerosos em sofrer prejuízos 

econômicos, e da própria população, não disposta a alterar seu modo de vida pelo fato 

de não reconhecer o aquecimento global como uma ameaça visível e imediata. 

 Percebe-se que o modelo do Estado-Soberano se mostra insuficiente para 

solucionar questões globais, que transcendam as fronteiras políticas artificialmente 

criadas e demandam arranjos cooperativos para serem solucionados. Assim, inicia-se 

uma mudança de paradigma na qual os problemas precisam ser solucionados por uma 

combinação e permutação de vários atores sociais em nível nacional e internacional. 

 É nesse contexto que se observa nas últimas décadas a emergência, no 

plano internacional, de atores não-estatais como as Organizações Não-

                                                           
1 Doutorando em Direito Ambiental Internacional. Coordenador da Pós-Graduação em Direito 
Marítimo e Portuário da UNISANTOS. Bolsista Institucional. rodrigo@zanethi.com.br 
2 Doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista. Coordenador do Curso 
de Gestão Portuária da FATEC Santos. juliocesar@fatecpg.com.br 
3 Informações relativas ao IPCC e suas publicações podem ser acessadas no site < 
http://www.ipcc.ch/index.htm>. Disponível em: 10/02/2017. 
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Governamentais (ONGs), que se consideram representantes da sociedade civil global 

e participam tanto na propositura de soluções, com base em seu know-how, quanto na 

fiscalização do cumprimento de tratados e convenções internacionais, integrando-se a 

um grande sistema de governança global. 

 Diante desse contexto, de que maneira as ONGs buscam se legitimar como 

representantes da sociedade civil global? Será que existem condições, no âmbito do 

Direito Internacional, para a efetiva atuação destas organizações?  

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação e a influência das 

Organizações Não Governamentais diante das mudanças climáticas, como novos 

atores do Direito Internacional, dentro do contexto da governança global. Analisando 

os riscos das mudanças climáticas sob a ótica da Sociedade de Risco de Ulrich Beck, 

percebendo-se a necessidade da participação da sociedade civil no trato das questões 

ambientais. 

 No tocante aos aspectos metodológicos utilizou-se como base o modelo de 

estudo de caso sistematizado bibliográfico, proposto por Marcelo Lamy (2011)4, além 

do método indutivo como abordagem, sendo descritivo explicativo em pesquisa 

bibliográfica de meios impressos e eletrônicos, em periódicos de circulação nacional e 

internacional, além dos processos decisórios de grande relevância internacional. 

I. BREVE DESCRIÇÃO DO FENÔMENO: MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 As mudanças climáticas podem ser consideradas um dos problemas mais 

graves da crise ambiental do século XXI. Isso porque, apesar de já haver provas 

robustas quanto ao impacto humano negativo ao clima, ainda há grandes incertezas 

científicas acerca do ciclo climático natural da Terra, bem como sobre qual será o 

cenário futuro se os níveis de emissões dos gases causadores do efeito estufa (GEE) 

não forem controlados. Além disso, em função da alteração do clima, paralelamente 

observa-se a desertificação de certos territórios, deterioração dos recursos hídricos e 

perda da biodiversidade. 

 Ademais, os estudos realizados pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC, 2016) indicam que há muito superamos o grau de 

exposição ao risco aceitável, fato este que vem despertando a urgência do problema 

na comunidade internacional, e fez com que muitos países introduzissem políticas 

para lidar com as alterações ambientais oriundas das mudanças climáticas. 

                                                           
4 LAMY, Marcelo. Metodologia da pesquisa jurídica: técnicas de investigação, argumentação e 
redação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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 Criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o IPCC5 congrega 

pesquisadores dos países-membros das Nações Unidas que analisam a literatura 

científica e técnica disponível e elaboram relatórios sobre o estado do conhecimento 

de todos os aspectos relevantes à mudança do clima, tendo como objetivo à não 

prescrição de soluções, mas sim servir de subsídio aos governos e à sociedade na 

adoção de políticas relacionadas à mudança climática (IPCC, 2016). 

 I.a. As Novas Necessidades Globais das Mudanças Climáticas 

 Para discutir a atuação das ONGs no regime das mudanças climáticas e nos 

fundamentos da governança global ambiental, é necessário inicialmente contextualizar 

as mudanças climáticas dentro da crise ambiental, a fim de evidenciar os motivos que 

levaram a sociedade civil a atuar no cenário político internacional. Dessa forma, como 

modelo, insere-se a problemática da alteração climática no paradigma da Sociedade 

de Risco, criada por Ulrich Beck (2010), a qual demonstra que a tomada de 

consciência do homem para problemas ambientais globais deu-se tardiamente.  

 A chamada “sociedade de risco” é um conceito criado pelo teórico alemão 

Ulrich Beck, na década de 1980, que se tornou um marco teórico em matéria 

ambiental. Tal conceito expressa a incapacidade da ciência em prever e controlar os 

riscos oriundos do desenvolvimento tecnológico e científico da sociedade, gerando 

consequências graves para a saúde humana e ao meio ambiente, muitas vezes 

irreversíveis. Entre os riscos apontados por Beck (2010), estão os riscos ecológicos, 

químicos, nucleares, genéticos e, mais recentemente, os econômicos. 

 Beck (2010) aborda os problemas do risco ambiental no contexto europeu, 

dividindo-os em duas fases: a sociedade industrial e a sociedade de risco. Para ele, a 

sociedade industrial constitui a Primeira Modernidade, ou a Modernidade Simples, e foi 

impulsionada pelo processo de industrialização, num período em que a natureza era 

percebida apenas como fonte de recursos e matérias primas à produção industrial, 

regida apenas pelas normas do mercado. Já a sociedade pós-industrial ou moderna, 

Segunda Modernidade, Modernidade Reflexiva, ou então Sociedade de Risco, seria 

aquela que sofre ainda as consequências do modelo econômico adotado pela 

sociedade industrial do século XVIII, em função da manutenção do sistema capitalista 

predatório dos recursos naturais, sendo potencializada pelas incertezas quanto às 

                                                           
5 Informações relativas ao IPCC e suas publicações podem ser acessadas no site < 
http://www.ipcc.ch>.   
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atividades tecnológicas oriundas do desenvolvimento tecnológico e científico de risco, 

o que resulta num estado de permanente perigo de catástrofes ambientais. 

 No mesmo entendimento, José Rubens Morato Leite & Germana Parente 

Neiva Belchior (2012, p.13) corroboram que a sociedade de risco, oriunda da pós-

modernidade, demanda transformações do Estado e no Direito para que se possa 

minimizar os impactos da crise ambiental e controlar o risco. Se lidar com o risco certo 

e em potencial já era difícil no paradigma anterior, tem-se que gerir riscos 

imprevisíveis, em abstrato, em virtude das incertezas científicas, torna-se uma tarefa 

ainda mais árdua. 

 Percebe-se, que a teoria de Beck guarda intima relação com a divisão teórica 

das gerações6 de problemas ambientais: a primeira geração tem forte ligação com a 

prevenção e é marcada pela linearidade e pela concretude dos riscos, o que facilita a 

responsabilização jurídica pelos danos. Já a segunda geração é pautada na 

indivisibilidade, na globalidade, imprevisibilidade, abstração e, conforme Canotilho 

(2005, p.47), “relaciona-se com efeitos que extravasam a consideração isolada dos 

elementos constitutivos do ambiente e as implicações dos mesmos”, sendo que sua 

resposta jurídica se dá com base na prevenção e na precaução. Portanto, essa 

segunda geração está relacionada com aspectos globais e controle dos efeitos 

colaterais das ações presentes às futuras gerações, trazendo riscos muitos mais 

difíceis de serem geridos do que os de primeira geração. 

 Beck aponta, que essa difícil percepção dos riscos dificulta a 

responsabilização dos agentes causadores dos danos, uma vez que muitas 

instituições, públicas e privadas, ocultam os riscos e se organizam para manter o 

sentimento de normalidade de suas atividades, afirmando a continuidade do progresso 

trazido pelo desenvolvimento de novas tecnologia, resultando no fenômeno da 

irresponsabilidade organizada (BECK, 2003, p.135).  

 Nesse contexto, observa-se, que se de um lado há o agravamento dos 

problemas ambientais e a conscientização da existência dos riscos, de outro, tem-se a 

clara ineficácia de políticas de gestão ambiental.  

 A teoria da sociedade de risco atenta para o uso ilimitado do bem ambiental, 

para a sua apropriação, mercantilização, expansão geográfica e para o capitalismo 

                                                           
6 Geração/Dimensão – como Cançado Trindade (1993), o autor não acredita na divisão por 
gerações ou dimensões, segundo ele, o direito não pode e não deve ser fragmentado. 
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predatório, evidenciando a necessidade de reestruturação do Estado, com vistas a 

transferir à população e à coletividade a gestão e as decisões ambientais7. 

 ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS: ATUAÇÃO E INSERÇÃO 
DAS ONG’s NO REGIME DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 Após a Guerra Fria com a quebra de paradigmas e de fronteiras, acentuou-se 

o processo de globalização e observou-se a emergência de atores não-estatais no 

plano da política internacional, que passaram a buscar maior espaço de participação 

nas tomadas de decisões. 

 Para Richard Haas (2008, p.44-45), a principal característica das relações 

internacionais do século XXI, é a não polarização, ou seja, um mundo dominado não 

por Estados, mas sim por dezenas de atores que possuem e exercem vários tipos de 

poder. 

 Nesse sentido, Liszt Vieira (2001, p. 24) aponta que as relações 

internacionais já não podem ser apenas explicadas em termos de relações entre 

Estados e mercado. Isso porque, devido ao crescimento das organizações da 

sociedade civil nas últimas décadas, agrupadas em torno do interesse público e 

erguendo bandeiras da democracia, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental, 

vislumbra-se a formação de uma sociedade civil global, que cada vez mais exerce 

influência nas decisões internacionais, contribuindo para a democratização do sistema 

político. 

 É nesse contexto que se encontram as emergentes Organizações Não-

Governamentais, que se autodenominam representantes da sociedade civil. Num 

cenário de problemas globais, impossíveis de serem resolvidos por meio de políticas 

nacionais isoladas, como, por exemplo, a proteção do clima, a sociedade civil se 

agrupa em torno do interesse público, defendendo no plano transnacional os princípios 

da cidadania, ideais de democracia política, diversidades e desenvolvimento 

sustentável. 

 As ONGs atuam em objetivos diversos, dentre os quais: a) ajuda humanitária 

(Cruz Vermelha); b) cooperação para o desenvolvimento (OXFAM, Agrônomos & 

Veterinários Sem Fronteiras); promoção dos direitos do Homem (Amnesty 

Internacional, Human Rights Watch); c) Proteção do Meio Ambiente (Greenpeace, 

                                                           
7 A participação da sociedade civil na gestão de riscos e decisões relativas à proteção do 
meio ambiente é objeto de estudo da Governança. 
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WWF, Conservation International, Natural Conservation); d) política (Federações 

socialistas, liberais, etc.); e) social e investigação (Associações profissionais). 

 Segundo Liszt Vieira (2001, p. 115) ao longo dos anos, as ONGs ganharam 

papel consultivo em várias agências e fundos das Nações Unidas, todavia 

permaneciam fora das discussões do Banco Mundial e do FMI. Além disso, essas 

organizações colaboraram em projetos de reconstrução da Europa no pós-guerra e, 

desde os anos 60, acompanham a implantação de projetos de desenvolvimento, em 

níveis nacional e local. 

 Como um dos principais exemplos de participação das ONGs, tem-se a 

Conferência do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente, conhecida como ECO-92, 

realizada em 1992, a qual foi um dos primeiros passos para a intensa participação das 

ONGs no processo de discussão e decisão das Nações Unidas, e, na Rio + 20, 

ocasião em que elas também se fizeram presente em peso nos eventos paralelos à 

agenda oficial. 

 Observa Kal Raustiala (1997, p.60) que as ONGs participam ativamente das 

negociações dos tratados de mudanças climáticas, estando presentes como 

observadoras em quase todas as sessões dos Comitês de Negociação Internacional 

do Clima e das Conferências das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima.  

 Dessa forma, suas atividades mostram-se úteis aos Estados, deixando claro 

que as ONGs são atores políticos relevantes. No entanto, a resposta à mudança do 

clima continua a cargo dos governos. Giddens (2010) critica que as ONGs tendem a 

se revestir de um traje moralista e decerto são sinceras em seu desejo de melhorar o 

mundo. Contudo, também são elas grupos de pressão, tal como as novas associações 

que vêm surgindo como representantes das indústrias de tecnologia renovável.  

III. GOVERNANÇA GLOBAL E O MEIO AMBIENTE: ONGs COMO NOVOS 
ATORES 

 No contexto ambiental, Sette (2010, p. 30) expõe que a Governança Global 

diz respeito à gestão sustentável do planeta e traduz a necessidade de uma visão 

sistêmica e abrangente dos problemas que afetam a humanidade. Tal questão se 

tornou parte constitutiva da agenda política mundial pela importância vital que os 

sistemas ecológicos desempenham na esfera da produção do modelo de 

desenvolvimento dominante, e pelo fato de que a problemática ambiental deriva de um 

conjunto de fatores complexos e interligados. 



Rodrigo Luiz Zanethi & Júlio Cesar Raymundo 185 

 O caráter transnacional da problemática ambiental, por romper com fronteiras 

delimitadas e transmitir responsabilidades globais, acarreta no surgimento de arranjos 

políticos sólidos, comprometidos com as futuras gerações, além de uma visão 

multidimensional da problemática do desenvolvimento como um todo (BRASIL, 2016). 

 Ressalta Sette (2010), que as ações referentes à governança ambiental 

global, iniciaram-se no início do século XXI, com a tomada de consciência por parte do 

governo e outros setores da sociedade acerca da importância do desenvolvimento 

sustentável e da responsabilidade pelo gerenciamento do planeta, fazendo tal tema 

ser inserido na agenda global.  

 A Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, em 1972, em 

Estocolmo é considerada um dos marcos da Governança Global contemporânea, 

tendo em vista que envolveu diversos países e propiciou a discussão da relação do 

homem com o meio ambiente. Assim, desde Estocolmo, passando-se pela 

Conferência de Viena (1985), Protocolo de Montreal (1987), Relatório Brundtland 

(1987), ECO-92, Conferências das Partes (COP) e Rio + 20, percebe-se que a agenda 

global avançou no sentido de uma maior preocupação com a sustentabilidade do 

planeta. 

 Para Alcindo Gonçalves (2012) a efetiva Governança Ambiental Global exige, 

portanto, a presença e o envolvimento ativo de Estados e organismos internacionais 

ao lado da sociedade civil, representada pelas organizações não governamentais 

(ONGs), empresas transnacionais e a comunidade científica. Enquanto as ações 

governamentais são baseadas na coerção, na obrigação de cumprir, os fundamentos 

da governança estão no consenso e na cooperação. Mesmo em face de divergências 

(como grau de desenvolvimento na questão das mudanças climáticas e redução da 

emissão de gases de efeito estufa, ou nas disputas entre setor privado e público), o 

objetivo principal da Governança Ambiental Global é sempre construir pontos comuns 

capazes de trazer avanços, em muitos casos para superar a anarquia do sistema 

internacional. Além disso, o autor sugere que a governança não diz respeito somente 

à colaboração e ações coletivas, mas também à governança adaptativa, ou seja, 

habilidades coletivas dos atores para ajustar e inovar no sistema operacional em face 

de novas circunstâncias e do fator “surpresa”. 

 III.a. A questão da personalidade jurídica das ONGs 

 Conforme José Cretella Neto (2012) para se pensar sobre a personalidade 

jurídica das ONGs no plano internacional, deve-se primeiramente conceituar a noção 

de sujeito de direito internacional. Tal ponto é assunto polêmico na doutrina, pois há 
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pelo menos duas visões sobre a determinação dos sujeitos do Direito Internacional: a 

clássica, que defende que os únicos sujeitos com capacidade de exercer direitos e 

obrigações e de fazer prevalecer seus direitos por meio de reclamação internacional 

seria o Estado; e as individualistas ou realistas, que consideram o indivíduo como 

destinatário do Direito Internacional, possuindo assim, preeminência. 

Não há dúvidas quanto à titularidade e o reconhecimento da personalidade 

jurídica internacional dada aos Estados, sujeitos por excelência, e às Organizações 

Internacionais. Segundo a Convenção de Montevidéu sobre Direito e Deveres dos 

Estados, de 1933, para que os Estados possam ser definidos como sujeitos, são 

necessários os seguintes requisitos: uma população permanente, um território, um 

governo, e a capacidade de relacionar-se com países terceiros. Já em relação às 

Organizações Internacionais (OI), destaca Guido Soares (2003, p. 22) que são 

consideradas como entidades coletivas estabelecidas por um ato solene entre Estados 

soberanos e que se caracteriza, por serem criadas por um acordo internacional. 

Cretella Neto (2012) ressalta que apesar das ONGs estarem participando da 

vida internacional, sendo responsáveis inclusive, por muitas vezes, pela melhoria do 

sistema de verificação e monitoramento da implementação de acordos internacionais 

no interior dos Estados, isso por si só não indica que seus atos produzam efeitos 

jurídicos no direito internacional. 

Soares (2003) destaca a aceitação das ONGs nos órgãos de justiça 

internacionais, tendo em vista que um dos critérios para se considerar a existência de 

sujeitos do Direito Internacional diz respeito à capacidade de possuírem direitos e 

deveres no mundo jurídico internacional. Expõe o autor a divergência que existe: 

enquanto que a Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) previa a 

participação das ONGs, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) proíbe. Conforme os art. 

34 e 66, § 2º, respectivamente, constitutivos da CIJ, tal impedimento ocorre, pois 

somente organizações públicas podem agir, e somente organizações internacionais 

podem ter participação consultiva. 

E em relação à representatividade, as ONGs são vistas como representantes 

da sociedade civil. Para Neiva (1999, p.115), o problema da representatividade “não 

deixa de estar relacionado com a definição que se aceita das ONGs”. Embora se 

outorguem mediadores entre Estado e sociedade, as ONGs não se definem como 

entidades representativas e, em grande parte, “deixam transparecer incapacidade de 

democratizar suas estruturas decisórias internas”. 
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Verifica-se, portanto, que a Governança Global exige a presença e o 

envolvimento dos Estados, organismos internacionais, setor privado e comunidade 

epistêmica ao lado da sociedade civil, representada pelas ONGs, numa gestão 

ambiental baseada no consenso e na cooperação. A Governança Ambiental Global é 

decorrente da crise de governabilidade dos Estados e abre espaço para que atores 

não-estatais participem das tomadas de decisões relativas ao meio ambiente. A 

questão da capacidade jurídica internacional ainda se mostra como uma lacuna, o que 

leva às ONGs atuarem principalmente em posições consultivas, sem direito de voto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo teve por objetivo analisar a atuação e a influência das 

Organizações Não Governamentais diante das mudanças climáticas, como novos 

atores do Direito Internacional, dentro do contexto da governança global. 

 A participação das ONGs no trato das mudanças climáticas se dá de diversas 

formas, como, sensibilizar o público para a problemática ambiental, através das 

campanhas e difusão de informação, fazem lobby às tomadas de decisão na 

esperança de afetar políticas nacionais e estrangeiras relacionadas ao meio ambiente, 

coordenam boicotes em larga escala para alterar práticas corporativas prejudiciais à 

natureza, participam com status consultivo nas negociações internacionais, e ajudam a 

monitorar a aplicação e cumprimento de acordos internacionais. 

 Além disso, constatou-se que no plano das negociações internacionais, as 

ONGs têm tido sucesso principalmente pelo uso de seu conhecimento especializado, 

que se torna um recurso valioso na resolução de problemas altamente complexos, e 

que os tomadores de decisões muitas vezes recorrem às ONGs para ajudá-los a 

compreender a natureza dos problemas ambientais e visualizar as implicações de 

várias alternativas políticas em consideração.  

 Entretanto, observou-se que somente os Estados, sujeitos de direito 

internacional, têm poder de decisão formal durante as negociações internacionais e, 

em contraste, as ONGs participam predominantemente como observadoras e não 

possuem poder de voto, o que dificulta uma participação efetiva nos processos de 

negociação. Assim, torna-se um enigma concluir, numa relação de causa e efeito, de 

que forma as ONGs realmente influenciam a tomada de decisões dos Estados. 

 Contudo, evidenciou-se que as mudanças climáticas se enquadram na 

categoria dos problemas ambientais de segunda geração, e são contextualizadas na 

Sociedade de Risco descrita por Beck, tendo em vista que comportam riscos 



Organizações não-governamentais no regime das mudanças climáticas (...) 
 

 

188 

imprevisíveis, abstratos, e ainda guardam grandes incertezas científicas quanto a 

cenários futuros, sendo tutelados, principalmente com base no princípio da precaução. 

Nota-se que este cenário de crise ambiental se dá em grande parte pela 

conscientização tardia do homem de que os recursos ambientais são finitos e de que o 

planeta possui limites que precisam ser protegidos. Observou-se que as primeiras 

regulamentações jurídicas de proteção ambiental tinham um enfoque muito mais 

econômico do que protecionista, relacionado à sustentabilidade. 
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CAPÍTULO XVI 
 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CÔNJUGE E A INDIGNIDADE 
SUCESSÓRIA - A NECESSIDADE DE UMA JUSTIÇA EFETIVA NO DIREITO 

SUCESSÓRIO 

 

Diana Leiras1 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

I. Introdução 

O Relatório Anual de Segurança Interna para 2015 apresenta um decréscimo 
no número de participações por violência doméstica contra cônjuge ou análogos (em 
2014, 22.965; em 2015, 22.469). Apesar desse decréscimo, este relatório continua a 
incluir este tipo de crime entre os tipos de crime mais participados, e evidencia que na 
maior parte dos casos é o cônjuge mulher que sofre os maus tratos2. O número de 
participações de violência no foro íntimo é, sem dúvida, preocupante, pelo que urge 
atribuir-lhe a devida importância em todos os âmbitos do Direito. Neste estudo 
pretendemos analisar o impacto de uma ocorrência de violência doméstica no Direito 
Sucessório, em concreto quanto à “dignidade” ou indignidade para suceder do cônjuge 
agressor na herança do cônjuge vítima. Não sendo a violência conjugal um crime 
autonomizado pelo Código Penal (CP), inserindo-se no crime de violência doméstica, 
iremos referir-nos a violência doméstica contra cônjuge, em vez de utilizarmos o 
conceito de “violência conjugal”, muito utilizado em estudos sociológicos. Este estudo 
não se alicerça na problemática da violência de género3, pois, embora reconheçamos 
que geralmente a vítima é do sexo feminino, nessa posição tanto pode estar a mulher 
como o marido. Esta nossa opção é reforçada pelo facto de o Direito Sucessório não 

                                                           
1 Mestre em Solicitadoria. Docente no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
2 Disponível em http://www.portugal.gov.pt/media/18859123/20160331-rasi-2015.pdf, p. 18. 
Segundo este relatório, quanto à violência doméstica em 2015, 84,6 % das vítimas são do sexo 
feminino; 86,9% dos denunciados são do sexo masculino; em 57 % dos casos participados às 
forças de segurança, o denunciado é cônjuge ou companheiro da vítima (p. 13). Data de 
consulta: 09/03/2017.  
Em 2015 existiram 284 condenações por homicídio, sendo 26 delas referentes a casos em que 
a vítima é cônjuge ou companheiro(a). No período 2007-2015, verifica-se uma forte prevalência 
dos casos em que a pessoa condenada é do sexo masculino. Os casos em que a pessoa 
condenada é do sexo feminino regista uma variação entre os 4,4% e os 16,7%. Dados 
extraídos do Destaque Estatístico, DGPJ, novembro de 2016, n.º 44, http://www.dgpj.mj.pt 
(data da consulta: 09/03/2017). Recentemente foi disponibilizado pela Associação Portuguesa 
de Apoia à Vítima (APAV) um relatório sobre vítimas de homicídio relativo ao ano de 2016, em 
que se refere que quase metade (48,5%) dos processos de apoio iniciados pela APAV em 
2016, relativos a homicídios tentados ou consumados, tiveram como móbil uma situação de 
violência doméstica (disponível em http://www.apav.pt – data de consulta: 09/03/2017).  
3   De acordo com o art. 3.º, al. d) da Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o 
combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, adotada em Istambul, a 11 de 
maio de 2011 (aprovada pela Assembleia da República portuguesa em 14 de maio de 2012), o 
conceito de violência de género exercida contra as mulheres abrange “toda a violência dirigida 
contra a mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres” (disponível 
em http://www.pgdlisboa.pt – data de consulta: 10/03/2017).  

http://www.portugal.gov.pt/media/18859123/20160331-rasi-2015.pdf
http://www.dgpj.mj.pt/
http://www.apav.pt/
http://www.pgdlisboa.pt/
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discriminar o cônjuge sobrevivo em função do género: são atribuídos direitos 
sucessórios ao cônjuge sobrevivo, independentemente de este ser o marido ou a 
mulher4.   

Resulta do art. 2034.º, al. a) do Código Civil (CC) que aquele que tiver sido 
condenado como autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda que não consumado, 
contra o autor da sucessão5 será considerado indigno, pelo que o agressor que 
comete homicídio sobre o seu cônjuge fica privado de direitos sucessórios na 
sucessão aberta por óbito deste. Contudo, a condenação por crime de violência 
doméstica não consta do elenco das causas de indignidade sucessória (art. 2034.º 
CC), o que leva a constatar que se o óbito do cônjuge vítima de violência não resultou 
desta situação, a indignidade sucessória não opera. Avancemos para a análise da 
relação existente entre a violência doméstica contra cônjuge e a indignidade 
sucessória, mas não sem antes tecermos algumas considerações sobre este crime, e 
apresentarmos, ainda que de forma breve, a discussão existente em torno do bem 
jurídico que com a sua tipificação se pretende tutelar.   

II. Breves considerações sobre o crime de violência doméstica  

Nos termos do art. 3.º, al. b) da Convenção do Conselho da Europa para a 
prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, a 
violência doméstica é definida como “abrangendo todos os atos de violência física, 
sexual, psicológica ou económica que ocorrem na família ou na unidade doméstica, ou 
entre cônjuges ou ex-cônjuges, ou entre companheiros ou ex-companheiros, quer o 
agressor coabite ou tenha coabitado, ou não, com a vítima”6. Estamos perante um 
crime tipificado - art. 152.º Código Penal7 -, que ocorre quando “de modo reiterado ou 
não, são infligidos maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 
privações da liberdade e ofensas sexuais”, a determinadas pessoas (n.º 1). Nas 
alíneas do n.º 1 do referido art. 152.º encontramos as pessoas que podem figurar 
como vítima deste crime, surgindo, logo, na alínea a) o cônjuge8. Como decorre 

                                                           
4 O cônjuge sobrevivo é herdeiro legitimário desde a reforma do Código Civil operada pelo DL 
n.º 496/77, de 25 de novembro (art. 2157 CC). Concorre na primeira ou na segunda classe de 
sucessíveis, conforme seja chamado à sucessão com descendentes ou ascendentes (art. 
2133.º, n.º 1, als. a) e b) ex vi art. 2157 in fine, CC). No caso de o de cuius não ter disposto 
válida e eficazmente de toda a sua quota disponível, o cônjuge sobrevivo é chamado à 
sucessão legítima (ab intestato) nos mesmos termos (dada a referida remissão do art. 2157.º in 
fine CC para normas próprias da sucessão legítima). A separação de pessoas e bens e o 
divórcio constituem causas de exclusão dos direitos sucessórios do cônjuge viúvo (melhor 
dizendo, “ex-cônjuge” no caso do divórcio), conforme resulta do art. 2133.º, n.º 3 CC.   
5 A indignidade sucessória contemplada nesta alínea funciona igualmente quando o crime é 
cometido sobre o cônjuge do autor da sucessão, descendente, ascendente, adotante ou 
adotado, mas nesses casos não estamos no âmbito da relação conjugal, que é a que nos 
interessa neste estudo.  
6 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt. Data de consulta: 10/03/2017.  
7 A criminalização autónoma dos “maus-tratos” surgiu na lei portuguesa com o Código Penal de 
1982. A  Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro autonomizou a violência doméstica dos outros 
maus-tratos e da violação de regras de segurança.  
8 Não só a relação do casamento está incluída na tipificação do crime de violência doméstica 
de foro íntimo: na al. a) do n.º 1 do art. 152.º Código Penal refere-se para além do cônjuge, o 
“ex-cônjuge”; a al. b) do mesmo preceito refere-se “A pessoa de outro ou do mesmo sexo com 
quem o agente mantem ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à 
dos cônjuges, ainda que sem coabitação. A vítima do crime de violência doméstica também 
pode ser o ”progenitor de descendente comum em 1.º grau” (al. c)); ou “pessoa particularmente 
indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência 
económica que com ele coabite” (al. d)).  
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diretamente da lei, estão incluídos no conceito de violência doméstica não só os maus 
tratos físicos, mas também os psíquicos. Os primeiros traduzem-se em ofensas à 
integridade física; os segundos podem consistir em “humilhações, provocações, 
molestações, ameaças, mesmo que não configuradoras em si do crime de ameaça9. 
Estão em causa condutas que geralmente se produzem na intimidade do lar, exigindo-
se que que a conduta do agente coloque seriamente em risco e de modo relevante a 
saúde física ou psíquica da vítima, situação essa que é incompatível com a sua 
dignidade enquanto pessoa inserida numa realidade conjugal10. A Lei é clara no 
sentido de que não se exige que os maus tratos sejam reiterados (“Quem, de modo 
reiterado ou não”), pelo que um ato isolado pode preencher o tipo-de-ilícito11.   

O crime de violência doméstica pode ser decomposto em vários tipos de crimes 
comuns, uma vez que é suficientemente abrangente e capaz de contemplar inúmeros 
comportamentos que, individualmente considerados, são reconduzíveis a outras 
incriminações. Fala-se, a título de exemplo, da prática de um crime de ofensa à 
integridade física, homicídio, injúrias, difamação, coação ou contra a autodeterminação 
sexual. A punição consagrada para este crime - pena de um a cinco anos de prisão ou 
de dois a cinco anos, se cometido na presença de menor, no domicílio comum ou no 
domicílio da vítima12 – somente terá lugar quando ao crime geral a que corresponde a 
ofensa não seja aplicada uma pena mais grave (art. 152.º, n.ºs 1 e 2 CP). Assim, a um 
crime de homicídio cometido no contexto de violência doméstica pode ser aplicada 
pena de prisão até aos 25 anos (art. 132.º CP)13. Trata-se, atualmente, de um crime 
público, o que significa que não depende de queixa por parte da vítima, podendo 
qualquer pessoa denunciar este crime ou dar a conhecer a situação de violência para 
que o Ministério Público promova o processo14. Não é, assim, necessária queixa do 

                                                           
9 TAIPA DE CARVALHO, A., in AA. VV., Comentário Conimbricense do Código Penal, parte 
especial, I, arts. 131.º a 201.º, (Figueiredo Dias, J., coord.), 2.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 
2012, p. 333.  
10 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02/03/2011, proc. n.º 938/08.7CCSS.L1-3 
(disponível em http://www.dgsi.pt – data de consulta: 11/03/2017).  
11 Como retrata o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 29/01/2003 (proc. n.º 
3827/2002), “o que importa é que os factos, isolados ou reiterados, apreciados à luz da 
intimidade do lar e da repercussão que eles possam ter na possibilidade de vida em comum, 
coloquem a pessoa ofendida numa situação que se deva considerar de vítima, mais ou menos 
permanente, de um tratamento incompatível com a sua dignidade e liberdade, dentro do 
ambiente conjugal” (disponível em http://www.dgsi.pt – data de consulta: 11/03/2017). 
12 Se dos maus tratos resultar a ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena 
de prisão de dois a oito anos; a morte, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito 
anos (art. 152.º, n.º 3 CP).  
13 A subsidiariedade do crime de violência doméstica em relação aos restantes tipos de crime 
está evidenciada, por exemplo, nos seguintes acórdãos do Tribunal da Relação de Coimbra: de 
21/10/2009 (proc. nº 302/06.2GAFZZ.C1), de 28/04/2010, (proc. nº 13/07.1GACTB.C1), e de 
22/09/2010 (proc. nº 179/09.6TAMLD.C1). E ainda o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 
de 04/06/2013 (proc. n.º 237/12.0GDSTB.E1), em que se refere: ”Os factos que integram o tipo 
legal de homicídio qualificado na forma tentada podem integrar o conjunto de factos que 
materializam a violência doméstica exercida contra a vítima, pelo que caso presente tais factos 
integram o tipo penal de violência doméstica previsto e punível pelo art. 152.º, n.º 1, al. a), n.º 2 
e 4 do Código Penal em concurso aparente com o crime de homicídio qualificado na forma 
tentada p. e p. pelo art. 132.º, n.º 2 al. b) do C. Penal, sendo punido por este último crime por 
via da cláusula de subsidiariedade expressa do art. 152.º n.º 1 do C. Penal”. Todos os 
acórdãos estão disponíveis em http://www.dgsi.pt. Data de consultas: 11/03/2017.   
14 A natureza pública deste crime surge na sequência da Lei 7/2000, de 27 de maio que atribuiu 
ao crime de maus tratos essa natureza, a qual foi mantida no atual crime de violência 
doméstica.  

http://www.dgsi.pt/
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lesado ou do seu representante legal para que o processo seja iniciado, e não se 
admite desistência. 

Nos últimos anos temos assistido ao surgimento de uma panóplia de legislação 
relacionada com o crime de violência doméstica, em diferentes setores, v.g. a Lei n.º 
112/2009, de 16 de setembro que aprova o Regime jurídico de prevenção da violência 
doméstica, modificada pela Lei n.º 129/2015, de 3 de setembro; e a Portaria n.º 
280/2016, de 26 de outubro, da Presidência do Conselho de Ministros, Administração 
Interna, Justiça, Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Saúde, que regula o 
procedimento de análise retrospetiva das situações de homicídio ocorrido em contexto 
de violência doméstica.  

III. Bem jurídico tutelado pelo crime de violência doméstica 

O Direito Penal é conformado pela Constituição da República Portuguesa que 
funciona como uma espécie de norma fundamental autorizadora do direito ordinário, 
assumindo um papel hierarquicamente superior15. O crime de violência doméstica 
insere-se no Título I, do Livro II do Código Penal, sendo esse Título dedicado aos 
“crimes contra as pessoas”. Dentro deste Título, é no Capítulo III dedicado aos “crimes 
contra a integridade física” que o encontramos (art. 152.º CP).  

PINTO DE ALBUQUERQUE afirma que o crime de violência doméstica tutela vários 
bens jurídicos, nomeadamente a integridade física e psíquica, a liberdade pessoal, a 
liberdade e autodeterminação sexual e até a honra16. Existem também autores que 
identificam a integridade física como ratio deste tipo legal, caso de SILVA que refere 
que “(...) o bem jurídico tutelado é, primordialmente, a integridade física. Abrangendo o 
corpo e a saúde física e psíquica (...)”17. Há também quem, alargando amplamente a 
tutela do crime de violência doméstica o reconduz à dignidade da pessoa humana. 
Neste sentido, SILVA DIAS defende que este crime visa proteger a integridade corporal, 
a saúde física e psíquica e dignidade da pessoa humana18. BRANDÃO apesar de 
reconhecer que a dignidade humana está na base desta criminalização, afirma que 
isso não significa que deve ser erigida a específico bem jurídico da violência 
doméstica, não estando em condições de desempenhar essa função por ser um valor 
fundante e transversal a todo o sistema jurídico19. TAIPA DE CARVALHO, aludindo à 
inclusão sistemática do art. 152.º CP refere que “(…) a ratio do tipo não está, pois, na 
proteção da comunidade familiar, conjugal, educacional ou laboral, mas sim na 
proteção da pessoa individual e da sua dignidade humana (…). Portanto deve 
entender-se que o bem jurídico protegido por este tipo de crime é a saúde – bem 
jurídico complexo que abrange a saúde física, psíquica e mental; e bem jurídico este 
que pode ser afetado por toda a multiplicidade de comportamentos que impeçam ou 
dificultem o normal e saudável desenvolvimento da personalidade da criança ou do 
                                                           
15 PALMA, M.ª F., Direito Constitucional Penal, Lisboa, Edições Almedina, 2006. p.16  
16 PINTO DE ALBUQUERQUE, P., Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República 
e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª ed. (atualizada), Universidade Católica 
Portuguesa, Lisboa, 2010, p. 464. 
17 SILVA, F., Direito Penal especial – os crimes contra as pessoas, 3.ª ed. (atualizada e 
aumentada), Quid Iuris, Lisboa, 2011, p. 306.  
18 SILVA DIAS, Materiais para o estudo da parte especial do Direito Penal, crimes contra a vida e 
a integridade física, 2.ª ed., Lisboa, AAFDL, 2007, p. 110. Na jurisprudência, cfr. o acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto de 29/01/2014 (proc. n.º 1290/12.1BPAVR.C1), e o acórdão do 
Tribunal da Relação de Coimbra, de 20.01.2016 (proc. n.º 835/13.4GCLRA.C1). Acórdãos 
disponíveis em http://www.dgsi.pt. Data de consultas: 13/03/2017.    
19 BRANDÃO, N., A tutela penal especial reforçada da violência doméstica”, Julgar, n.º 12 - 
especial, p. 14. 

http://www.dgsi.pt/


Diana Leiras 195 

adolescente, agravem as deficiências destes, afetem a dignidade pessoal do cônjuge 
(ex-cônjuge ou pessoa com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação 
análoga à dos cônjuges),ou prejudiquem o possível bem-estar dos idosos ou doentes 
que, mesmo que não sejam familiares do agente, com este coabitem”20. Contra, 
MOREIRA DAS NEVES refere que incluindo o ilícito de violência doméstica condutas que 
se consubstanciam em violência ou agressividade física, psicológica, verbal e sexual, 
o bem jurídico tutelado é a integridade pessoal (art. 25.º CRP), uma vez que a tutela 
da saúde, abrangendo a saúde física, psíquica e mental, “ficará aquém da dimensão 
que a Constituição dá aos direitos que este tipo de ilícito visa tutelar”21.   

Entendemos ser importante evidenciar a estreita relação existente entre o 
crime de violência doméstica e o princípio da dignidade da pessoa humana, que 
constitui um dos princípios fundamentais da nossa Constituição: “Portugal é uma 
República soberana baseada na dignidade da pessoa humana…”, art. 1.º Constituição 
da República Portuguesa (CRP). Partindo deste princípio são garantidos aos cidadãos 
determinados direitos com conexão ao crime de violência doméstica: o direito à 
igualdade (art. 13.º CRP), o acesso ao Direito e Tutela Jurisdicional efetiva (art. 20.º 
CRP), o direito à vida (art. 24.º CRP), o direito à integridade pessoal (art. 25.º CRP), 
outros direitos pessoais (art. 26.º CRP), e o direito à igualdade entre os cônjuges (art. 
36.º CRP)22. Relembremos que foi na sequência da consagração da igualdade entre 
os cônjuges na Constituição da República portuguesa 1976 que foi imposto ao 
cônjuge, quer seja a mulher ou o marido, o dever de respeitar o seu cônjuge (art. 
1672.º CC), dever que não é, evidentemente cumprido quando inflige maus tratos 
(físicos, psíquicos) sobre ele. Apesar de não se exigir a prática reiterada de agressões 
para estarmos perante este crime, o ciclo da violência doméstica caracteriza-se pela 
sua continuidade no tempo, isto é, pela sua repetição sucessiva ao longo de meses ou 
anos23. Essa realidade conduz-nos para um nível superior de proteção com vista à 
promoção e defesa da dignidade da pessoa, enquanto tal.  

IV. A indignidade sucessória e a violência doméstica  

A indignidade sucessória está regulada nos arts. 2034.º-2038.º CC. Tem como 
principal efeito, tornar inexistente a vocação sucessória do indigno (art. 2037.º CC), 
que fica privado de direitos sucessórios em qualquer modalidade de sucessão (legal 

                                                           
20 TAIPA DE CARVALHO, A., op. cit., pp. 511-512. Seguem esta posição, v.g. FERREIRA, M.ª E., Da 
intervenção do Estado na questão da violência conjugal em Portugal, Coimbra, Almedina, 
2005, p. 102; BRAGANÇA DE MATOS, R., “Dos maus tratos a cônjuge à violência doméstica: um 
passo à frente na tutela da vítima?” Revista do Ministério Público, n.º 107, julho/setembro 2006, 
pp. 89-120.  

Na jurisprudência, por exemplo, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 05/11/2003 
(proc. n.º 0342343) em que se refere “Pode, pois, dizer-se que o bem jurídico é a saúde, 
enquanto bem jurídico complexo que abrange a saúde física, psíquica e mental que pode ser 
afetado por toda uma multiplicidade de comportamentos que atinjam a dignidade pessoal do 
cônjuge ou equiparado”. Vid. também neste sentido, v.g. Ac. do TRP de 06/02/2013 (proc. n.º 
2167/10.OPAVNG.P1). Acórdãos disponíveis em http://www.dgsi.pt. Data de consultas: 
13/03/2017.  
21 MOREIRA DAS NEVES, J., “Violência doméstica – bem jurídico e boas práticas”, Revista do 
CEJ, XIII, 2010, pp. 43-62. Neste sentido, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 
6.02.2013 (proc. n.º 2167/10.0PAVNG.P1), disponível em http://www.dgsi.pt (data de consulta: 
13/03/2017).  
22 O qual deve ser conjugado com o art. 67.º CRP que consagra a família como elemento 
fundamental da sociedade.  
23 Site da APAV - Http://www.apav.pt/vd/index.php/features2 (data de consulta: 15/03/2017).  
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ou voluntária)24. Não se confunde com a deserdação que decorre da vontade do autor 
da sucessão manifestada em testamento, com base num dos fundamentos indicados 
no art. 2166.º CC, mas igualmente só funciona em determinadas situações: as que 
estão indicadas nas várias alíneas do art. 2034.º CC. Em causa, estão 
comportamentos que a lei considera reprováveis o suficiente para determinar a perda 
de direitos sucessórios, com base numa presunção de vontade do de cuius, estando, 
no entanto, prevista a possibilidade de reabilitação do indigno (art. 2038.º CC)25.   

O art. 2034.º, al. a) CC estabelece que “Carecem de capacidade sucessória, 
por motivo de indignidade, “o condenado como autor ou cúmplice de homicídio doloso, 
ainda que não consumado, contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, 
descendente, ascendente, adotante ou adotado”. Limitando-nos ao crime cometido por 
um cônjuge contra o outro, verificamos que aquele que tiver sido condenado por 
homicídio doloso (consumado ou não) contra o seu cônjuge é incapaz, por 
indignidade, de lhe suceder. A lei restringe a indignidade ao homicídio doloso, e exige 
uma certeza da prática de tal crime, traduzida no requisito da existência de 
condenação, evidentemente transitada em julgado. O prazo para a propositura da 
ação de declaração de indignidade é de dois anos a contar da abertura da sucessão, 
ou dentro de um ano a contar da condenação do crime de homicídio (art. 2036.º, n.º 1 
CC). 

A Lei n.º 82/2014, de 30 de dezembro introduziu modificações no regime da 
indignidade sucessória. Essas modificações surgiram na sequência do processo 
legislativo iniciado através do Projeto de Lei n.º 632/XII/3.º apresentado à Assembleia 
da República pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista26, com vista à alteração do 
Código Penal permitindo a declaração de indignidade sucessória como efeito da pena 
aplicada, no âmbito da sentença condenatória pela prática do crime de homicídio. 
Seguiram-se àquele Projeto, o Projeto de Lei n.º 653/XII/4.ª (PSD-CDS/PP) e o Projeto 
de Lei n.º 662/XII/4.ª (BE). Pretendia-se “melhorar as condições de efetividade da 
declaração de indignidade sucessória contra os condenados pelo crime de homicídio 
por violência doméstica” (Projeto de Lei n.º 632/XII/3.º), o que veio a aconteceu com a 
referida Lei n.º 82/2014, de 30 de dezembro que aditou ao Código Penal o art. 69.º-A, 
e modificou os n.ºs 2 e 3 do art. 2036.º CC. Desde então27, caso o único herdeiro seja 
o sucessor afetado pela indignidade, incumbe ao Ministério Público propor a ação de 
declaração de indignidade, impondo-se que caso a indignidade sucessória não tenha 

                                                           
24 Neste sentido, CAPELO DE SOUSA, R., Lições de Direito das Sucessões, I, 4.ª ed. renovada, 
Coimbra Editora, Coimbra, pp. 302 e ss. 
25 O indigno pode readquirir capacidade sucessória em relação ao correspetivo autor da 
sucessão por duas formas: a primeira, que valerá para vocações a qualquer título, se o ator da 
sucessão expressamente o reabilitar em testamento ou escritura pública (n.º 1); a segunda, de 
natureza tácita e de efeitos parciais, se o autor já conhecia a causa de indignidade e mesmo 
assim o contemplou em testamento, caso em que o indigno pode suceder mas apenas dentro 
dos limites dessa disposição testamentária (n.º 2).  
26 Neste projeto afirma-se a necessidade de a indignidade ser declarada judicialmente. O 
mesmo decorre do Parecer a esse Projeto pela Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias – Ofício n.º 926/XII/1.ª – CACDLG/2014, onde se lê: “Tal como 
é sublinhado pelo proponente, no ordenamento jurídico português a indignidade sucessória já 
está prevista para os casos em que o homicídio é praticado contra o autor da sucessão, mas 
tem de ser declarada por sentença civil decorrente de ação proposta pelos interessados (arts. 
2034.º e 2036.º do Código Civil)”. 
27 A Lei n.º 82/2014, de 30 de dezembro entrou em vigor em 30 de janeiro de 2015 (art. 3.º 
desta Lei). 
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sido declarada na sentença penal28, a condenação de homicídio seja obrigatoriamente 
comunicada ao Ministério Público para propor a respetiva ação29.  

Cabe questionarmos se a causa de indignidade sucessória do art. 2034.º, al. a) 
CC inclui as agressões que não conduziram à morte, mas que se traduzem num crime 
de violência doméstica30. A Lei refere-se expressamente a condenação por crime de 
homicídio, que implica um ataque ao bem jurídico “vida”. As causas de indignidade 
sucessória (art. 2034.º CC) são taxativas, mas é para nós evidente que este preceito, 
que tem ainda hoje a sua redação originária (Código Civil de 1966) não está em 
harmonia total com a realidade que regula. A interpretação do art. 2034.º, al. a) CC, de 
acordo com o critério atualista presente no art. 9.º, n.º 1 CC31 incluiria a condenação 
por violência doméstica nesta causa de indignidade. É evidente a injustiça que resulta 
do reconhecimento de direitos sucessórios ao cônjuge agressor, não cumpridor do 
dever de respeito a que se vinculou quando celebrou casamento (art. 1672.º CC). 
Contudo, consideramos que a solução ideal não passa por interpretar o art. 2034.º, al. 
a) CC no sentido de incluir a condenação por crime de violência doméstica, mas sim 
por inclui-la expressamente como causa de indignidade sucessória (quando tenha sido 
exercida de forma habitual), assim se evitando que seja posto em causa o carácter 
taxativo do elenco presente no art. 2034.º CC. Naturalmente que se deve exigir que 
essa condenação tenha carácter definitivo, à semelhança do que se exige para a 
causa de indignidade de condenação por homicídio.  

Face ao exposto, consideramos que deve ser adotada solução legislativa 
idêntica à acolhida no Código Civil espanhol desde a reforma operada pela Lei 
15/2015, de 2 de julho, da Jurisdição Voluntária que, modificou o art. 756.1.º e 2.º. 
Resulta do art. 756.1.º na redação vigente que é incapaz de suceder por indignidade, 
“El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a 
pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia 

                                                           
28 O art. 69.º-A com a epígrafe “declaração de indignidade sucessória” estipula que “A sentença 
que condenar autor ou cúmplice de crime de homicídio doloso, ainda que não consumado, 
contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotante ou 
adotado, pode declarar a indignidade sucessória do condenado, nos termos e para os efeitos 
da al. a) do art. 2034.º e no art. 2037.º do Código Civil, sem prejuízo no disposto no art. 2036.º 
do mesmo Código”.  
29 São estas modificações que nos fazem adotar a posição de que é necessário propor ação 
judicial que declare a indignidade para que esta incapacidade sucessória opere. Assim, 
PEREIRA COELHO, F., Direito das Sucessões, Lições, 1992, Coimbra, pp. 220 e ss; e ESPINOSA 
G. SILVA, Direito das Sucessões, Lisboa, 1978, pp. 211 e ss. Contra, CARVALHO FERNANDES, L., 
Lições de Direito das Sucessões, 4.ª ed. revista e atualizada, Lisboa, Quid iuris, 2012, p. 608, 
que defende que “verificada a condenação pelos crimes enumerados nas alíneas a) e b) do art. 
2034.º ou praticados os ilícitos previstos nas suas alíneas c) e d), eles gerariam, ipso facto, a 
indignidade. Segundo OLIVEIRA DE ASCENSÃO, a indignidade como incapacidade, produz efeitos 
independentemente da declaração judicial sendo esta apenas necessária quando o indigno 
tiver entrado na posse efetiva dos bens da sucessão (“As atuais coordenadas do instituto da 
indignidade sucessória”, in O Direito, 101.º e 102.º, pp. 293 e ss; e Direito Civil, Sucessões, 
2000, pp. 141 e ss). 
30 Segundo CAPELO DE SOUSA, R., op. cit., p. 294, nota 746, que não estão abrangidas pelo art. 
2034.º, al. a) CC as formas de homicídio por negligência (art. 137.º CP), o homicídio 
preterintencional (art. 145.º, n.º 1 CP), o incitamento ou ajuda ao suicídio (art. 135.º CP), o 
aborto ou a morte da grávida resultante de aborto (arts. 140.º e 141.º CP), nem os crimes de 
ofensas corporais, mesmo que voluntários (arts. 143.º e ss CP).  
31 Estabelece este preceito que “A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas 
reconstituir o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, 
as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é 
aplicada”. 
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física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté 
unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o 
ascendientes”32. A inclusão desta causa de indignidade já era reclamada pela 
doutrina, que invocava a necessidade de adaptação do Direito Sucessório às novas 
necessidades da sociedade33.  

É certo que nos termos do art. 2166.º, n.º 1, al. a) CC constitui causa de 
deserdação a condenação por crime doloso cometido contra a pessoa do autor da 
sucessão quando ao crime corresponda pena superior a seis meses de prisão, e que o 
deserdado é equiparado ao indigno para todos os efeitos legais (art. 2166.º, n.º 2 CC), 
mas tal possibilidade é insuficiente para se garantir que o cônjuge agressor seja 
punido sucessoriamente. Isto porque, a deserdação depende da outorga de 
testamento pelo cônjuge vítima de violência em que indique expressamente a causa 
de deserdação, o que pode levar a que este se iniba de a efetivar, com receio que o 
cônjuge agressor tenha, de alguma forma, conhecimento dessa conduta e possa 
vingar-se. Além disso, se a vítima não enveredou pelo caminho da dissolução do 
casamento por divórcio, em que se extinguiriam os efeitos pessoais e patrimoniais 
derivados desse contrato, em princípio, não tomará a iniciativa da deserdação, 
relacionada apenas com efeitos patrimoniais, ainda para mais, pós-mortem. A ação 
declarativa de indignidade pode ser proposta no prazo de dois anos a contar da 
abertura da sucessão, ou dentro de um ano a contar da condenação (art. 2036.º CC), 
pelo que não tendo sido o cônjuge agressor deserdado, poderiam os herdeiros do 
cônjuge vítima propor essa ação, com vista a afastar da sucessão o cônjuge agressor.  

A inclusão da violência (física ou psíquica) no seio conjugal como uma nova 
causa de indignidade teria maior virtualidade prática no Direito português do que tem 
no Direito comum espanhol, pois à luz deste último Direito, se os cônjuges se 
encontravam separados de facto à data da abertura da sucessão o cônjuge sobrevivo 
não tem direitos sucessórios34 não sendo, assim, necessário recorrer à indignidade35 
para evitar o seu chamamento36. No caso do Direito português a separação de facto 
não assume relevância sucessória (art. 2133.º, n.º 3 CC a contrario), pelo que o 
cônjuge agressor, mesmo estando separado de facto do cônjuge vítima (à data do 
óbito deste) mantem os seus direitos sucessórios.  

 

                                                           
32 A pena grave, segundo o art. 33.2.b) corresponde a pena de prisão superior a 5 anos. Ao 
delito de violência de género ou doméstico refere-se o art. 173.2 Código Penal espanhol. 
33  HERRERO OVIEDO, M. ‘Derechos sucesorios del cónyuge matratador y de la mujer maltratada’ 
in AA VV.; El levantamento del velo: las mujeres en el Derecho privado, (García Rubio, M.ª P., 
Valpuesta Fernández, M.a R., dirs.),Valência, 2011, p. 553. Esta autora em momento anterior à 
reforma de 2015 afirma que é necessária uma intervenção direta pelo menos, uma 
interpretação da lei tendo em conta a realidade social existente no momento em que aquela é 
aplicada.  
34 Art. 834 CC esp. em relação à sucessão forçosa, e art. 945 CC esp. em relação à sucessão 
ab intestato.  
35 Nem à deserdação: o art. 855 CC espanhol que indica as causas de deserdação do cônjuge, 
antes de assinalar causas específicas, remete para as causas de indignidade sucessória do 
art. 756.2.º, 3.º 5.º e 6.º, sendo assim, a condenação por violência doméstica (art. 756.2.º CC 
espanhol) também causa de deserdação. 
36 Se os cônjuges não estavam separados de facto à data da abertura da sucessão, seja 
porque retomaram a vida conjugal, seja porque nunca a interromperam, é necessário ter em 
conta que de acordo com o art. 757 CC esp. “Las causas de indignidad dejan de producir 
efecto si el testador las conocía al tiempo de hacer testamento o si habiéndolas sabido 
después, las remitiere en documento público.  
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V. Conclusões 

 No caso de o cônjuge agressor acabar com a vida do cônjuge vítima de 
violência, não será chamado na sucessão deste, sendo, no entanto, para isso 
necessário que os herdeiros do falecido proponham ação judicial com vista à 
declaração de indignidade. No caso de o cônjuge agressor ser o único herdeiro, das 
duas uma: ou na sentença de condenação por homicídio ficou declarada a 
indignidade, ou o Ministério Público propõe essa ação depois de a sentença de 
homicídio lhe ser comunicada.  

Não há justiça efetiva no Direito Sucessório quando o cônjuge agressor é 
chamado a suceder ao cônjuge vítima que faleceu de causa alheia à violência, 
sobretudo quando o casamento ficou marcado por episódios de maus tratos. No 
regime vigente, o cônjuge agressor é chamado a suceder quando o cônjuge vítima não 
chegou dele a divorciar-se, nem a deserdá-lo.  

A sociedade atual não é, em sede de valores morais, a mesma que ao tempo 
da feitura do Código Civil de 1966, pelo que urge a intervenção legislativa que inclua a 
violência doméstica como causa de indignidade sucessória, com vista à proteção de 
direitos constitucionalmente consagrados. É inaceitável que a lei ordinária não 
acautele e puna sucessoriamente, certos atos atentatórios da dignidade da pessoa 
humana. A crescente consciencialização pública e política da realidade da violência 
doméstica tem conduzido a que a mesma seja objeto de ocupação legislativa. 
Contudo, essa ocupação, não se tem verificado de forma bastante no Direito 
Sucessório.  

 



 



 
 

 
 

CAPÍTULO XVII 

 

MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
ENQUANTO NOVO PARADIGMA JURÍDICO PARA O SÉCULO XXI  

 

  Maria Lucia de Barros Rodrigues1  
Maria Cristina Paciléo Trevisan2  

Centro Universitário Curitiba - Unicuritiba  
  

INTRODUÇÃO  
O setor jurídico é composto de diversas situações conflituosas, pelo fato de que a 

Justiça é a instituição responsável pela solução dos conflitos sociais.   

Magistrados, promotores, advogados, operadores do direito e demais participantes 

deste ambiente, deparam-se, diariamente, com a necessidade de resolver complexas 

disputas dentro dos limites impostos pela lei.   

Atualmente a legislação no Brasil prevê a solução de muitos conflitos via Métodos 

Extrajudiciais, são conhecidos como: Arbitragem, Conciliação e Mediação.   

Todas estas práticas são campo fértil para o desenvolvimento da negociação e exigem 

muita competência e habilidade para aplicá-las.   

Esses métodos, alternativos de solução de controvérsias, são mecanismos destinados 

a simplificar e desburocratizar as relações sociais e jurídicas inseridas no contexto de 

um movimento global de acesso à Justiça, conhecido por “Terceira Onda”.  

No Brasil, tais métodos encontram grande receptividade no âmbito do II Pacto 

Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais ágil e efetivo, firmado em abril 

de 2009 pelos Presidentes dos Três Poderes da República “que tem orientado 

inúmeras iniciativas legislativas, judiciárias e administrativas desde então, dado que 

um dos três objetivos do Pacto é o aprimoramento da prestação jurisdicional pela 

prevenção de conflitos, para cuja consecução os Poderes assumiram o compromisso 

de fortalecer, em especial, a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de 

                                                           
1 Professora Universitária, Pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e 
Cidadania do Centro Universitário Curitiba - Unicuritiba  
2 Advogada, sócia fundadora do Instituto Mediativa - São Paulo  
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conflitos por meios autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor 

judicialização.”   

É certo, que a sociedade tem ganhado muito com a implementação destas formas de 

resolver conflitos, pois elas diminuem os custos e os prazos para solução de milhares 

de processos judiciais.   

Cabe ao Estado Democrático de Direito assegurar a implementação dessas políticas, 

para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade e segurança, 

o bem-estar da sociedade.  

Os métodos alternativos de solução de conflitos- “Masc”- têm por objetivo o 

fortalecimento da cidadania bem como a busca de alternativas pacíficas para a 

solução de conflitos sociais, também a criação de espaços sociais favoráveis à 

expansão de novas formas de solidariedade.  

A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que incluiu o art 103-B 

na nossa Constituição e criou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, teve por objetivo 

o intuito de desenvolvimento de programas visando a garantia do controle 

administrativo e processual, a transparência e o bom funcionamento do Judiciário, 

através de reformas do sistema de justiça com a instituição de política de tratamento 

adequado de conflitos com a edição da Resolução 125, de novembro de 2010.  

Resumidamente, são os principais métodos de solução de conflitos: a negociação, a 

conciliação, a mediação e a arbitragem.   

a) Negociação: é uma interação na qual as pessoas buscam satisfazer suas 

necessidades ou atingir seus objetivos por meio de acordos com outras 

pessoas que também buscam a satisfação de suas necessidades. É também 

chamada de autocomposição direta.  

b) Conciliação: A conciliação pode ser compreendida como: “Um processo 

técnico (não intuitivo), desenvolvido pelo método consensual, na forma 

autocompositiva, em que terceiro imparcial, após ouvir as partes, orienta-as, 

auxilia, propõe e  

      sugere para que as partes encontrem soluções que possam atender aos seus 

interesses.   

c) Mediação: É um processo conversacional, voluntário, onde um terceiro, o 

mediador, é chamado pelas partes para auxiliar no restabelecimento da 

negociação sem, no entanto, tomar para si o poder de decisão. O mediador, 

neutro e imparcial, tem como função básica transformar o paradigma 
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adversarial da disputa, em cooperativo, e ajudar as partes a identificarem e 

encontrarem soluções satisfatórias;   

d) Arbitragem: Pode ser definida como uma modalidade extrajudicial de 

resolução de um conflito, em que um árbitro, terceiro escolhido pelas partes, 

decide uma lide, com base em uma convenção definida pelas partes, sem a 

intervenção estatal. A decisão proferida pelo árbitro tem idêntica eficácia da 

sentença proferida pelo Poder Judiciário;  

 A Conciliação e a Mediação processual, tanto pode ser pré-processual como 

processual e foram regulamentadas pelo Novo CPC, pelos arts 165 ao 175, 

tornando a audiência de composição obrigatória, de acordo com o art 334 do 

mesmo diploma legal.     

Assim, com o advento do Novo CPC, diversas inovações foram trazidas ao nosso 

sistema processual e uma das mais relevantes é a obrigatoriedade da audiência de 

conciliação ou mediação, de acordo com o estabelecido no acima mencionado art 334.  

O próprio CPC diferencia a atuação dos mediadores e conciliadores, bem como o 

momento de realização da audiência de conciliação ou mediação, no art 165, §§ 1º e  

2º.  

A conciliação e a mediação embora institutos similares, guardam alguma distinção.  

O conciliador tem uma missão, que é a de aproximar os interesses e orientar as 

partes no sentido de buscar um acordo. O conciliador participa nesse processo da 

comunhão de vontades, em busca de um acordo que seja razoável às partes.   

O mediador também tem a missão de tentar finalizar um litígio pela via do acordo, 

sendo imparcial e neutro. Não faz uma intervenção direta, tampouco sugere propostas, 

apenas garante o diálogo entre as partes, tendo a função de um moderador.   

A mediação, dessa forma, tem sido utilizada em questões conflituosas oriundas de 

relação continuada, por exemplo conflitos de vizinhos, questões de divórcio, guarda de 

filhos, dentre outros.    

HISTÓRIA DA MEDIAÇÃO NO MUNDO  
Mediação é utilizada desde a Antiguidade para solucionar as disputas, porém de forma 

espontânea. Há registros desse procedimento também na Grécia Antiga, no Império 

Romano, bem como em comunidades cristãs emergentes, indo por toda Europa e 

Leste do Mediterrâneo. Os mediadores da época atuavam de maneira informal, na 

solução de impasses entre cidadãos e entre cidadãos e estados.  
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A mediação se institucionalizou em meados do século XX. Nos anos 60, as 

comunidades religiosas e o mundo empresarial norte-americanos já faziam uso dessa 

ferramenta para administrar seus conflitos. A mediação enquanto alternativa de 

solução de conflitos vem se consolidar na década seguinte, em âmbito judicial, 

espalhando-se para o Canadá, China e alguns países da Europa.  

HISTÓRIA DA MEDIAÇÃO NO BRASIL  
No Brasil, a mediação surgiu para superar os obstáculos ao acesso à justiça. A 

Constituição Imperial de 1824 já mencionava relações extrajudiciais, nos artigos 160 e 

161. Mas na década de 1990 é que apareceram as primeiras entidades voltadas para 

a prática e sistematização dessa ferramenta, também mencionada na Constituição de 

1988.  

O Ministério do Trabalho foi pioneiro na busca por implementar possibilidades 

extrajudiciais para resolver conflitos. A Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000 

contempla a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas e 

em seu artigo 4º, há uma alternativa extrajudicial de solução de conflitos, a Mediação e 

a Arbitragem.  

Assim como nos EUA, a mediação surge no Brasil em âmbito trabalhista e empresarial 

e por oferecer resultados rápidos, econômicos e satisfatórios, vem se desenvolvendo e 

se transformando em uma cultura, aos poucos, e sendo útil em vários segmentos, 

como por exemplo: trabalhista, empresarial, familiar, ambiental, hospitalar, escolar, 

desportivo, comunitário, penal, civil e administração pública.  

O Novo CPC deu maior ênfase à mediação judicial, ou seja, a que se desenvolve no 

âmbito do sistema judiciário, sendo que cabe à legislação especial, a Lei n 13.140, de 

2015, regulamentar a mediação em âmbito extrajudicial.  

Os Tribunais, então, criaram os Centros Judiciários de Solução Consensual de 

Conflitos, que são responsáveis por realizar sessões e audiências de conciliação e 

mediação, tanto processuais como pré-processuais e a desenvolver programas que 

estimulem a autocomposição.   

A mediação extrajudicial é voluntária e realizada fora do processo e do ambiente 

forense, as partes procuram pela mediação de forma espontânea e voluntária.  

O QUE É MEDIAÇÃO  
Mediação é o método consensual de solução de conflitos, que visa a facilitação do 

diálogo entre as partes, para que melhor administrem suas questões e consigam, por 

si só, alcançar uma solução.   
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Administrar bem um conflito é aprender a lidar com o mesmo, de maneira que o 

relacionamento com a outra parte envolvida não seja prejudicado, daí podemos 

imaginar a importância deste processo em relações contínuas.  

Através da figura do mediador, as partes envolvidas em uma disputa, têm condições 

de atingir uma posição de equilíbrio e buscar, através do diálogo, possibilidades 

particularizadas para a solução da divergência em que estão envolvidas.  

Este mediador não busca, de forma alguma, apresentar uma solução para o conflito, 

mas sim, proporcionar condições para que os envolvidos encontrem a solução juntos.  

É importante ressaltar que quem decide qual é a melhor solução para o conflito, bem 

como, de quais alternativas dispõe para a eleição de caminhos que levem a uma 

melhor solução, são as partes, no qual o mediador atua apenas como facilitador desse 

processo.  

Quando eleito o processo de mediação, as partes envolvidas no conflito buscam um 

mediador, o qual, através de encontros conjuntos, às auxiliará na classificação dos 

interesses envolvidos na disputa, identificação das possibilidades, para que percebam 

o que é melhor para eles, tomando decisões equilibradas e conscientes.  

A Mediação é um procedimento extrajudicial, de caráter voluntário, econômico, rápido, 

consensual, possibilitador da manutenção do vínculo e gerador de alternativas 

criativas para a solução do litígio, onde o mediador busca proporcionar o equilíbrio 

entre as partes envolvidas no conflito e possibilitar a comunicação interativa a fim de 

solucionar a disputa da maneira mais adequada, na visão dos disputantes.  

Na mediação não se fala em ganhadores, nem perdedores, podem ser beneficiários da 

mediação, pessoas, grupos ou organizações que estejam envolvidos num processo 

conflituoso.  

O PAPEL DO MEDIADOR  
 O mediador é um terceiro imparcial, com competência técnica e eleito pelas partes. A 

competência técnica diz respeito à capacitação do mediador, que envolve o 

conhecimento básico de psicologia, sociologia, técnicas de escuta e comunicação, 

formas de manejo dos conflitos, dentre outros.  

O mediador não atua como advogado nem como psicólogo nem como assistente 

social; atua como um mediador. Essa atividade já é considerada uma nova profissão, 

embora os conhecimentos de outras áreas sejam bastante úteis à mediação, que é 

uma ciência interdisciplinar.  
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O mediador por tais motivos tem que estar sempre se reciclando, se trabalhando para 

se conhecer cada vez mais e poder atuar da forma isenta.   

É importante que o mediador atue nos processos sem fazer julgamento dos fatos ou 

das partes envolvidas.  

O mediador tem função facilitar a comunicação entre as partes. Sua função é conduzir 

o diálogo das partes, escutando-as e formulando perguntas. Essa forma de coordenar 

a mediação, através da escuta e da formulação de perguntas que levem as partes a 

refletirem sobre o caso.   

O diálogo é o fundamento desse método, pois é na conversa que as pessoas se 

narram, se conhecem e constroem seus significados. O mediador como coordenador 

desse processo, coopera com os mediados para que eles se reconheçam nessas 

discrições e reconhecem o outro, a partir de um questionamento bem conduzido.  

Vezzula, confirma essa importância quando afirma que:  

“Pois, assim como a responsabilidade dos clientes é discutir o problema, a do 

mediador é orientar como discuti-lo”. (J. C. Vezzula, Teoria e Prática da Mediação, 

pág. 30).  

O mediador tem o compromisso de manter sigilo sobre os fatos conhecidos através 

das reuniões de mediação. Isso, inclusive, faz com que a mediação seja mais 

adequada para certos casos em que não se queira publicidade. O sigilo também é 

importante porque possibilita às partes a exposição de sua intimidade para a 

discussão profunda sobre seus reais interesses.  

Conclui-se, então, que o mediador está submetido a padrões éticos, profissionais e de 

comportamento que o qualificam diante da sociedade e de seus clientes cabendo – lhe 

cumprir os princípios da: neutralidade; imparcialidade; competência e habilidade; 

fornecer informações que garantam às partes o entendimento sobre o processo de 

mediação, assumir o compromisso da confidencialidade , deixando claro que 

qualquer elemento do processo só poderá ser divulgado com autorização, por escrito,  

das  partes envolvidas; diligência, assegurando a conclusão do processo com 

qualidade e em tempo adequado; credibilidade, mantendo do princípio ao fim do 

processo, atitude coerente e de independência e mantendo relacionamento cordial e 

profissional com as partes.  
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ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA  
A administração da Justiça não se restringe ao Poder Judiciário, grande e tradicional 

protagonista desta tarefa. Requer também o aperfeiçoamento da administração pública 

e por conseguinte, o engajamento de outras autoridades na atuação do cenário, em 

todo sistema de Justiça.   

As soluções autocompositivas são mecanismos bastante modernos e eficientes na 

redução do chamado custo Brasil, onde é computado o elevado custo das demandas 

judiciais, o que interfere negativamente em decisões de investimentos estrangeiros em 

nosso país, ainda mais em dias atuais onde os mercados estão totalmente integrados 

pelas relações comerciais.   

Dessa forma, os métodos autocompositivos representam soluções bastante eficazes 

no cumprimento desse propósito. Não apenas em relação às demandas judiciais, mas 

como anteriormente dito, como engajamento de outras autoridades no sentido de 

pacificação social, diminuição de custas e modernização da administração pública.  

Destacamos a atuação do Ministério Público (“MP”) em busca de excelência no 

tocante à comunicação com a sociedade, através da organização de Núcleos, os 

chamados Núcleos de Mediação Comunitária, que atendem as escolas, idosos, 

implementa políticas de saúde, atua em conflitos ambientais bem como mantém 

participação em audiências nos processos criminais e cíveis, em resumo, o MP tanto 

pode ser parte como interveniente, mas de toda forma, está em simetria com a nova 

cultura.     

Outro exemplo que podemos destacar, a colaboração entre o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial- INPI e a OMPI- Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, para acelerar os trâmites de concessão de direitos da Propriedade 

Intelectual, considerando os longos prazos de análise dos processos administrativos, 

que muitas vezes chegam a oito anos, relativamente a marcas e patentes, o que 

impacta de forma bastante desestimulante ao investidor estrangeiro.  

Dessa forma, a opção de Mediação OMPI apresentada pelo INPI pode representar 

especial atrativo para as partes estrangeiras na solução de controvérsias no que se 

refere ao procedimento administrativo junto ao órgão.  

Vejamos o que dispõe o Novo CPC:   

Art. 174   A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições 
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relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito 

administrativo, tais como:  

I – dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da 

administração pública;  

II – avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, 

por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;  

III – promover, quando couber, a celebração de termo de 

ajustamento de conduta.  

A cultura autocompositiva é o novo paradigma no cumprimento do acesso à Justiça, 

elemento de grande relevância para a modernização da administração pública 

considerando o cenário como um todo, não apenas o protagonista tradicional que é o 

Poder Judiciário. Já vemos Projetos Piloto do Ministério Público funcionando bastante 

satisfatoriamente, a título ilustrativo, como o “Projeto de Mediação Para Idosos do Foro  

Regional de Santo Amaro” como também citamos a parceria INPI-OMPI, louvável 

iniciativa.   

Podemos deixar uma sugestão, a presença de mediadores colaboradores, junto ao 

Ministério Público Federal, por exemplo, das câmaras anticorrupção e dos crimes 

ambientais; junto às Defensorias Públicas ...Advocacia Geral da União...enfim, são 

inúmeras as possibilidades que se abrem.   

Ao Estado incumbe a tarefa de se responsabilizar pelos aportes financeiros 

necessários para que o novo sistema possa funcionar adequadamente, atingindo os 

objetivos propostos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Dependendo de seu objeto, os conflitos intersubjetivos podem adquirir as mais 

variadas formas. Um conflito familiar tem contornos diferentes de um conflito de 

natureza empresarial.  

Há conflitos tão complexos que não comportariam a autocomposição, somente 

através da intervenção do Estado consegue-se o fim da demanda.   

Diante dessa realidade, faz-se a adequação de método em busca da solução 

do conflito. Assim, para cada caso, cada situação, haverá um modelo mais apropriado.  

A mediação como solução de conflitos visa a facilitação do diálogo entre as 

partes, é um método consensual no qual as partes são valorizadas para que melhor 

administrem o conflito e consigam, por si mesmas, chegar a um consenso.  



Maria Lucia de Barros Rodrigues & Maria Cristina Paciléo Trevisan 209 

Ao longo do nosso trabalho, procuramos esclarecer também, que Mediação 

não se confunde com Conciliação, Arbitragem e Negociação, porém todos são 

métodos consensuais de solução de conflitos.  

Vale ainda frisar que em todo o mundo onde a Mediação é praticada e a norma 

fundamental de respeito à vontade das partes é observada, são resolvidos mais de 

setenta e cinco por cento dos conflitos e que, se assim não fosse, provavelmente 

teriam ido bater às portas do Poder Judiciário.  

Dessa forma, surge uma nova cultura que deve ser fomentada e 

profissionalizada, pois tem se mostrado bastante eficiente para desafogar o Poder 

Judiciário. Com o tempo, perceberemos a autocomposição como principal política 

pública do Poder Judiciário para a solução de controvérsias, bem como  o 

aperfeiçoamento da administração pública e por conseguinte, o engajamento de outras 

autoridades na atuação do cenário, em todo sistema de Justiça.  

Ao Estado incumbe a responsabilidade de implementar essa política pública, atingindo 

os objetivos propostos.  
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A GESTÃO DO PLURALISMO PELO DIREITO: EXISTE UM DIREITO À 
DIFERENÇA? 
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Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
 
Introdução 

 Em uma análise puramente semântica, o pluralismo é um estado de fato: do 

latim plures, o termo significa essencialmente a diversidade.2 Para a sociologia, o 

pluralismo designa a existência de uma pluralidade, de uma diversidade em diversos 

domínios sociais em uma determinada sociedade.3 Assim, é possível conceber 

diferentes famílias sociológicas do pluralismo: o pluralismo religioso, o pluralismo 

cultural (ou multiculturalismo), o pluralismo político, o pluralismo jurídico.4  

Mas a terminação em “–ismo” indica também a existência de uma doutrina, a 

uma filosofia ou sistema.5 Nesta perspectiva, o pluralismo é uma doutrina filosófica, 

oposta ao monismo e ao dualismo, segundo a qual existem apenas pessoas 

“múltiplas, individuais não dependentes (enquanto modo ou fenômeno) de uma 

realidade absoluta”6.  

Em direito, é possível analisar o “pluralismo do direito” (ou “pluralismo jurídico”, 

a “existência simultânea, em uma mesma ordem jurídica, de regras de direito diferente 

aplicando-se a situações idênticas”7) e o “pluralismo pelo direito” (ou seja, como o 

                                                           
1 Doutoranda na Université de Reims Champagne-Ardenne, Mestre em Direito Constitucional e 
Direitos Fundamentais pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
2 COHENDET, Marie-Anne. “Synthèse et conclusion”. In : FONTAINE, Lauréline (dir.). Droit et 
pluralisme : actes du colloque de Caen, les 30 novembre et 1er décembre 2006. Bruxelles : 
Bruylant, 2007, p. 371. 
3 DUMOUCHEL, Paul. “Pluralisme, impérialisme et tolérance ”. In : DUMOUCHEL, Paul e 
MELKEVIK, Bjarne. Tolérance, pluralisme & histoire. Montréal : L’Harmattan, 1998, p. 119. 
4 ALPE, Yves ; BEITONE, Alain ; DOLLO, Christine ; LAMBERT, Jean-Renaud ; PARAYRE, 
Sandrine (dir.). “Pluralisme politique”. Lexique de la sociologie. Paris : Dalloz, 2013, p. 278. 
5 BENOIST, Odina. “Penser le pluralisme ”. In: BENOIST, Odina e ISAR, Hervé (dir.). 
Pluralisme pluralismes. Aix-en-Provence : Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p. 11.  
6 ROBERT, Paul; REY-DEBOVE, Josette; REY, Alain (dir.). “Pluralisme”. Le Petit Robert : 
dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 
2015, p. 1938. 
7BELLEY, J. –G. “Pluralisme juridique”. In : ARNAUD, André-Jean (dir.). Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et sociologie du droit. Paris : LGDJ, 1993, p. 446. Trata-se de uma 
doutrina jurídica, decorrente da filosofia do direito, que se opõe à visão monista do direito 
defendida por Hans Kelsen e Carré de Malberg. (TERRÉ, Dominique. “Le pluralisme et le droit”, 
In : Archives de Philosophie du droit : le pluralisme. Tome 49. Paris : Dalloz, 2006, p. 75). 
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direito garante o pluralismo). Assim, o termo “pluralismo” designa tanto um fato social 

como uma doutrina –sociológica, filosófica ou jurídica – visando a proteger e valorizar 

essa diversidade.  

 Nesta perspectiva, o presente artigo tem por objeto a análise do “pluralismo 

pelo direito”. O debate envolve claramente escolhas políticas, mas também o tema da 

titularidade de direitos. Trata-se de verificar se grupos ou comunidades étnicas e 

religiosas politicamente minoritárias possuem direito ao reconhecimento e proteção da 

sua diversidade em diferentes sistemas jurídicos.  

 
1. A gestão do pluralismo pelo direito: os exemplos francês e brasileiro  
O pluralismo é considerado hoje como um dos emblemas da democracia – como 

afirmou o então Primeiro Ministro francês, Lionel Jospin, em 1997: « a democracia não 

pode viver sem pluralismo»8. O tratamento jurídico e a proteção conferida a este 

pluralismo variam, contudo, conforme o tipo de pluralismo (jurídico ou 

cultural/religioso) e o sistema jurídico.   

No caso francês, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o texto 

fundador do direito público positivo francês e seu quadro de referência em direitos 

fundamentais, identifica o homem não como alguém inserido em um determinado 

momento histórico ou sociedade, mas como um indivíduo abstrato, membro do corpo 

político de uma Nação. Como Sieyès afirma: “o direito de se fazer representar 

pertence aos cidadãos em razão das características que lhe são comuns e não em 

razão das que lhe diferenciam. ” 9 

Essa característica, ainda hoje marcante no direito público francês, faz com que o 

pluralismo seja visto a partir do prisma da “assimilação” dos “indivíduos” pelo Estado10.  

Assim, muito embora exista uma proteção jurídica conferida ao pluralismo, isto se dá 

quase que exclusivamente nos domínios políticos e mediáticos11. Não é, portanto, sem 

contexto que o Conselho constitucional francês indicou, em 1991, a impossibilidade de 

reconhecer direitos coletivos “a todo e qualquer grupo definido por uma comunidade 

                                                           
8No original : “La démocratie ne peut vivre sans pluralisme” - tradução da autora. Disponível 
em : http://www.liberation.fr/evenement/1997/06/20/le-discours-de-jospin-i_209174 – Acesso 
em 17.2.2017. 
9 No original : “Le droit de se faire représenter n’appartient aux citoyens qu’à raison des qualités 
qui leur sont communes et non à raison de celles qui les différencient.” – tradução da autora 
(SIEYES, Emmanuel Joseph. Qu’est-ce que le Tiers état ?, Paris : Éditions du Boucher, 2012, 
p. 76).  
10 GIRAUD, François. “ Pluralisme culturel et démocratie ”. In : Revue L'Autre, n. 3/2007, vol. 8, 
p. 109. 
11 Conseil Constitutionnel. Décision 86-217 DC, 18.9.1986, “Loi relative à la liberté de 
communication” e Décision n° 89-271 DC, 11.1.1990, “Loi relative à la limitation des dépenses 
électorales et à la clarification du financement des activités politiques” 

http://www.liberation.fr/evenement/1997/06/20/le-discours-de-jospin-i_209174
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de nacionalidade, cultura, língua ou crença”12 e, posteriormente, reafirmou a 

“indivisibilidade do povo francês”13.  

Em uma pesquisa de 2012 sobre a consideração de questões referentes à 

diversidade cultural pelos magistrados franceses, foi constatado tal tema não 

influencia suas decisões. Quando questionado sobre o tema, um magistrado civil 

afirmou expressamente “é verdade que eu nunca me questionei a respeito do tema 

porque, em meu ponto de vista, que é aquele da lei, na França nós não diferenciamos 

em função de origens culturais e sociais, não importa qual sejam”.14 Assim, fato é que 

a adoção de qualquer medida protetiva de uma comunidade em específico seria, a 

priori, contrária ao bloco de constitucionalidade francês.    

 A problema de tal tratamento é que o termo pluralismo, por si só, não nos 

remete a um indivíduo abstrato – como pretende o modelo constitucional francês – 

mas a um coletivo de pessoas que reúnem uma característica diversa da maioria 

dominante. A fim de constar a existência mesmo fática do pluralismo, é preciso 

considerar o indivíduo em todas suas especificidades e diferenças. O modelo jurídico 

francês, fundado com a Revolução Francesa e com a pretensão de conferir uma certa 

uniformidade no tratamento jurídico conduz à negação da forma coletiva de direito de 

minorias – o que impõe um verdadeiro desafio para a gestão da diversidade e ao 

reconhecimento de um direito à diferença, hoje quase inexistente na França apesar 

das constantes reivindicações.  

  Já no caso do Brasil, por se tratar de um sistema jurídico erigido em outras 

bases, que não o indivíduo abstrato – especialmente por razões históricas ligadas à 

colonização e um processo imigratório desde o seu descobrimento, a gestão do 

pluralismo para além da esfera política é mais facilmente aceita. Além disso, o sistema 

federativo brasileiro por si só permite uma melhor gestão de tal fenômeno, dada a 

convivência interna de diferentes microssistemas jurídicos (ou de um pluralismo 

jurídico). 

 Assim, a Constituição brasileira destaca já em seu artigo primeiro que o 

“pluralismo é um dos fundamentos da República brasileira”. Nesta perspectiva, e ao 

contrário da linha adotada pelo Conselho constitucional francês, o Supremo Tribunal 

                                                           
12 Conseil constitutionnel. Decisão n° 91-290 DC, 09.5.1991, «Loi portant statut de la collectivité 
territoriale de Corse ». 
13 Conseil constitutionnel. Decisão n° 99-412 DC, 15.6.1999, “Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires”. 
14 No original : “il est vrai que je ne me suis jamais posé la question en tant que telle parce que 
mon point de vue, qui est celui a priori de la loi, c’est qu’en France on ne fait pas de différence 
en fonction des origines culturelles, sociales, quelles qu’elles soient. ” – tradução da autora 
(WYVEKENS, Anne ; CARDI, Coline. Justice et diversité culturelle (Rapport de recherche). 
Mission de recherche droit et justice. Paris : CERSA, 2012, p. 17). 
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Federal já afirmou que “as sociedades autenticamente democráticas veem o 

pluralismo como uma virtude democrática da respeitosa coexistência de contrários. ”15 

 No direito internacional, o cenário também não é diferente – mas os textos 

expandem mais explicitamente o pluralismo a outros domínios para além do político. 

Assim, a Corte Europeia de Direitos Humanos afirmou em sua célebre decisão 

Handyside contra Reino Unido que “o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura 

[são valores] sem os quais não existe sociedade democrática.”16 Além disso, a Carta 

Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias adotada pelo Conselho Europeu em 

199217, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais adotada pela UNESCO em 200518 e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos de 1966 também demonstram essa dinâmica protetiva.19  

 Em síntese, portanto, é possível afirmar que o pluralismo pelo direito pode ser 

representado por duas faces complementares, mas bastante distintas: o pluralismo 

político e o pluralismo cultural (e religioso). Sua complementaridade decorre do fato de 

ambas permitiram a consideração da diversidade dentro de uma mesma sociedade e 

de dar voz ativa aos representantes desta diversidade. Todavia, são também 

diferentes pois se de um lado o pluralismo político é objeto de um certo consenso nas 

democracias ocidentais que reconhecem sua importância e o protegem, este mesmo 

consenso não é aplicável no que diz respeito ao pluralismo cultural, como o exemplo 

francês demonstra.  

Contudo, apesar da ausência de um consenso quanto ao grau de proteção 

conferido ao pluralismo em uma determinada sociedade, verifica-se a existência de 

ações pontuais em favor do reconhecimento de um direito à diferença. Isso se dá tanto 

através de medidas visando impedir a marginalização na sociedade de determinadas 

                                                           
15 STF, ADPF 130 / DF, Rel. Carlos Britto, 30.04.2009. 
16 No original : “le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture [sont des valeurs] sans lesquels, 
il n'est pas de société démocratique” - tradução da autora (Corte Europeia de Direitos 
Humanos, Handyside c/ Royaume-Uni, 5493/72, de 7.12.1976). 
17 Preâmbulo : “(…) Conscientes de que a proteção e promoção das línguas regionais ou 
minoritárias nos diferentes países e regiões da Europa representa uma importante contribuição 
para a construção de uma Europa baseada nos princípios da democracia e da diversidade 
cultural, no quadro da soberania nacional e integridade territorial (...)”. 
18 Preâmbulo : “(...) Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de 
democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre povos e culturas, é indispensável 
para a paz e a segurança no plano local, nacional e internacional (...)”. 
19   Art. 27. “Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas 
pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com 
outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria 
religião e usar sua própria língua. ” 
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comunidades ou minorias étnicas, quanto pelas medidas destinadas a proteger a 

diversidade. 20   

 

2. Um reconhecimento do direito à diferença pela não marginalização    
 Em primeiro lugar, um olhar acerca do pluralismo a partir das diferenças 

culturais em um determinado contexto nos remete diretamente às ideais de 

marginalização ou de discriminação. 21  

 Tradicionalmente, diversas constituições consagram o direito à não 

discriminação – como é o caso do artigo 1º da Constituição francesa e do Preâmbulo 

da Constituição brasileira. Mas nestes casos estamos face à uma política universal 

que, como afirma Charles Taylor, é cega às diferenças entre os cidadãos.22 Ou seja, 

estamos face à um indireto reconhecimento de um direito à diferença formal, ligado a 

um princípio da igualdade também formal. E exemplo francês é prova do quanto este 

tratamento acaba por impedir a proteção jurídico do pluralismo na sociedade.  

Assim, o pluralismo exige uma redefinição do princípio da não-descriminação 

para que as distinções sejam o fundamento mesmo de um tratamento diferenciado 

capaz de transformar uma igualdade formal em uma igualdade material.23 Face a tal 

situação, o direito limitará a aplicação de certos direitos fundamentais para evitar a 

marginalização destes grupos ou comunidades. 

No caso francês, se as modulações e limitações ao princípio da igualdade são 

admitidas pelo Conselho constitucional francês, isso sempre foi feito sem considerar 

elementos de “origem, raça ou credo” (artigo 1ª da Constituição de 1958), pelas razões 

já evocadas. Assim, as medidas voltadas contra a marginalização de determinadas 

comunidades repousam sempre em critérios sociais e financeiros, para não contrariar 

o bloco de constitucionalidade francês.   

É o caso, por exemplo, do Institut Politique de Paris que lançou em 1981 uma 

política de “Zonas prioritária de educação”, a fim de “contrabalancear as 

desigualdades no acesso ao serviço público de ensino”24. Como o sistema jurídico 

unitário francês não admitiria uma ação afirmativa baseada na origem ou etnia, a 

política de incentivo e de derrogação da regra do concurso púbico foi aplicada fundada 

                                                           
20 CHÉROT, Jean-Yves. “L’État pluriculturel et le Droit Constitutionnel”. In : L’état pluriculturel et 
les droits aux différences (colloque organisé à Nouméa du 3 au 5 juillet 2002). Bruxelles : 
Bruylant, 2003, p. 26. 
21 SANTOS, Boaventura de Sousa. “Vers une conception multiculturelle des droits de l’homme”. 
In : Revue Droit et societé. n. 35, 1997, p. 86. 
22 TAYLOR, Charles. Multiculturalisme : différence et démocratie. Paris : Aubier, 1993, p. 59. 
23 TAYLOR, Charles. Multiculturalisme : différence et démocratie. Paris : Aubier, 1993, p. 59. 
24 CALVÈS, Gwénaële. “La discrimination positive “à la française”. In : LEMAIRE, Félicien ; 
GAURIAU, Bernard (dir.). Les discriminations. Paris: Éditions Cujas, 2012, p. 35. 
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em um critério territorial – o que acabaria combater a marginalização de determinados 

indivíduos advindo de zonas territoriais consideradas mais frágeis. Assim, muito 

embora não tenham sido considerados critérios culturais ou étnicos, fato é que há uma 

relativa preocupação com o tema do pluralismo.   

 Quanto ao Brasil, a política de ações afirmativas já adotada demonstra a 

preocupação do Estado brasileiro com o tema da diversidade cultural e social. Trata-se 

de um exemplo marcante da passagem de um nível de proteção individual – típico 

daqueles direitos de 1ª geração – a um nível de proteção coletivo: quando estamos 

face a esse sistema, trata-se de reconhecer uma característica de identidade coletiva 

como, por exemplo, a etnia ou a religião.  

 Este tipo de ação, que repousa em particular sobre um sistema de quotas, já foi 

aplicado em diversos países em intensidades variáveis. No Brasil, o tema central do 

debate era a questão: determinadas minorias podem ter um acesso diferenciado para 

ingressar nas universidades públicas? O STF, em 2012, por unanimidade, declarou as 

quotas universitárias como conformes à Constituição.25 

 Conforme consta do acórdão, a Constituição brasileira consagra o princípio da 

igualdade material – e não puramente formal – o que permite a adoção de medidas 

destinadas a “reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que 

caracteriza as relações étnico raciais e sociais em nosso País”26. Assim, fato é que o 

STF entendeu o princípio da igualdade como sendo modelado pelo respeito da 

diferença e da diversidade, superando uma compreensão puramente formal do tema. 

Por consequência, a Lei Federal n. 12.711./2012 prevê a reserva de um percentual 

das vagas das Universidades públicas aos estudantes vindo de escolas públicas, 

pretos, pardos, indígenas e com deficiência.   

 Assim, a renovação do direito à não discriminação e do direito à igualdade 

(comportando ações discriminatórias positivas a fim de coibir ações discriminatórias 

negativas) participam da consagração e afirmação de um direito à diversidade.  

 

3. Um reconhecimento do direito a diferença pela preservação da 
diversidade 

Um segundo objetivo vinculado ao reconhecimento de um direito à diversidade tem 

objetivo a preservação de costumes, tradições e práticas de diferentes comunidades 

ou grupos culturais. A fim de conferir uma verdadeira proteção ao pluralismo, não 

basta apenas a adoção de medidas que evitem a marginalização, é preciso também 

reconhecer que as diferenças culturais são um patrimônio a ser protegido.  

                                                           
25 STF, ADPF 186, Rel. Ricardo Lewandovski, 26.4.2012. 
26 STF, ADPF 186, Rel. Ricardo Lewandovski, 26.4.2012. 
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No Brasil, o tema tem especial destaque em caso de membros de determinadas 

religiões que reclamam um tratamento diferenciado no que se refere à participação de 

concursos público e realização de exames escolares em dias sagrados. Ao analisar o 

caso de um grupo de estudantes judeus que requeriam a realização do ENEM em um 

dia diverso ao do Shabat, o STF afirmou que no Estado brasileiro laicidade não implica 

a indiferença do Estado face a questões religiosas. Assim, ele destaca a necessidade 

de o Estado adotar ações afim de proteger as diferentes religiões e crenças.27  
A mesma solução foi aplicada em alguns estados como São Paulo e o Piauí que 

promulgaram leis prevendo que, no caso da realização de concurso público nos 

sábados, a entidade organizadora deverá “permitir ao candidato que alegar motivo de 

crença religiosa a possibilidade de faze-los após as 18h” e que assegura “ao aluno, 

devidamente matriculado nos estabelecimentos de ensino público ou privado, de 

ensino fundamental, médio ou superior, a aplicação de provas em dias não 

coincidentes com o período de guarda religiosa (...)” (art. 1º, §1º e art. 2º da Lei do 

Estado de São Paulo n. 12.142/2005).28   
 Na França, o tema é tratamento com excessiva sutileza, pelas razões expostas 

anteriormente, mas já é possível afirmar existir um tímido reconhecimento de um 

direito à diversidade pela preservação das diferentes culturas. 

Em 1992, a França havia recusado a assinatura da Carta Europeia das Línguas 

Regionais ou Minoritárias porque seria contrária a suas tradições e ao princípio da 

indivisibilidade da República e unidade do povo francês. Foi só em 1999, após uma 

declaração interpretativa sobre o termo “grupo” utilizado na Carta que a França decidiu 

se tornar signatária – o que foi vedado pelo Conselho constitucional francês.  Assim, 

muito embora pareça um passo tímido em favor do reconhecimento a direitos 

específicos de comunidades, a revisão constitucional de 2008 que prevê 

expressamente o reconhecimento das línguas regionais como pertencentes ao 

patrimônio da França é um passo em favor do reconhecimento da aceitação da 

diversidade do Estado.29  

 Porém, fato é que se esse direito à diversidade é progressivamente 

reconhecido, ele não é considero como absoluto – sendo em sua maioria das vezes 

limitado por motivos de coexistência coletiva e em nome dos chamados “valores 

democráticos”.  
                                                           
27 STF, STA 389, Rel. Gilmar Mendes, 3.12.2009.  
28 A referida Lei é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN e ainda pendente de julgamento (ADI 
3715, Rel. Min. Teori Zavascki – aguardando substituição de Relator).  
29 Art. 75-1 : “Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France”. BERNAUD, 
Valérie. In : LUCHAIRE, François ; CONAC, Gérard ; PRÉTOT, Xavier (dir.). La Constitution de 
la République française : analyses et commentaires. 3 ed. Paris : Economica, 2009, p. 1834. 
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4. Um direito à diferença limitado a objetivos de coexistência e valores 
democráticos  

 Conforme indica Marie-Anne Cohendet, o pluralismo “busca garantir por vezes 

a liberdade máxima da diversidade e a sobrevivência do “quadro” no qual existem 

essas diferenças”30 Ou seja, a vigilância deste “quadro” onde se inserem diferentes 

grupos e comunidades e a presença de um interesse comum – articulados ao redor da 

Constituição e de democracia que ela funda - são necessários para assegurar a 

coexistência da pluralidade na sociedade.31 Assim, o direito à diferença passa então a 

ser contrabalanceado com os princípios democráticos fundadores de um Estado a fim 

de evitar o chamado “ultra relativismo cultural”32 ou a “tirania da identidade”33.  

 Na França, o tema adquire maior polêmica com a promulgação da Lei que 

proibia a utilização do niqab e da burca nos espaços públicos34 - caso bastante 

representativo das dificuldades em se definir o que deve ser considerado como um 

fundamento comum. Guy Carcassone afirma que proibir a dissimulação do resto 

permite resolver o problema imposto à França e restando conforme aos “valores da 

Republica, da democracia e da vida em sociedade”.35 Além disso, o Conselho 

Constitucional francês – em nome da liberdade e igualdade, além da segurança 

pública36 - a Corte Europeia de Direitos Humanos37 - em nome da preservação do 

“viver em conjunto” – decidiram por permitir a medida restritiva, apesar das 

contestações.  

 A exposição de motivos da lei explica que “a utilização do véu integral é a 

manifestação de uma comunidade da rejeição dos valores da Republica” e que “se a 

dissimulação voluntária e sistemática do resto impõe algum problema, é porque ela é 

                                                           
30No original : “le pluralisme vise la conciliation entre la diversité des composantes et la survie 
du groupe. Il cherche à garantir à la fois la liberté maximale des différences et la survie du « 
cadre » dans lequel existent ces différences”- tradução da autora (COHENDET, Marie-Anne. 
“Synthèse et conclusion”. In : FONTAINE, Lauréline (dir.). Droit et pluralisme: actes du colloque 
de Caen, les 30 novembre et 1er décembre 2006. Bruxelles : Bruylant, 2007, p. 372). 
31 ROULAND, Norbert. Le droit à la différence, Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2002, p. 13. 
32 COHENDET, Marie-Anne. “Synthèse et conclusion”. In : FONTAINE, Lauréline (dir.). Droit et 
pluralisme: actes du colloque de Caen, les 30 novembre et 1er décembre 2006. Bruxelles : 
Bruylant, 2007, p. 47 
33 GIRAUD, François. “ Pluralisme culturel et démocratie ”. In : Revue L'Autre, n. 3/2007, vol. 8, 
p. 12. 
34  Lei n. 2010-1192 do 11 de outubro de 2010 (disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLi
en=id – acesso em 7.2.2017).  
35 Compte rendu n. 15, séance du mercredi 25 novembre 2009 - LANGUILLE, Constantin. La 
possibilité du cosmopolitisme (burqa, droits de l’homme et vivre-ensemble. Paris : Gallimard, 
2015, p. 57. 
36 Conseil constitutionnel. Decisão n° 2010-613 DC, 7.10.2010, “ 
37 Corte Europeia de Direitos Humanos, S.A.S. c/ France, 1.7.2014.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
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simplesmente contraria às exigências fundamentais do “viver em conjunto”38 da 

sociedade francesa”. Mais recentemente, a discussão adquiriu novos contornos com a 

proibição, por algumas cidades francesas, da utilização do chamado “burkini” nas 

praias39.  

 De todo modo, a discussão é antiga na França vez que, em 2008, o Conselho 

de Estado francês decidiu que o governo poderia negar a atribuição da nacionalidade 

francesa por casamento a um imigrante marroquino, vez que a requerente francesa 

“adotou uma pratica radical da religião, incompatível com os valores essenciais da 

comunidade francesa e especialmente com o princípio da igualdade entre os sexos.” 40  

 No Brasil, mesmo se exemplos de limitação ao pluralismo pelo Direito são mais 

raras, a discussão pode ser demonstrada nos casos envolvendo transfusão sanguínea 

em Testemunhas de Jeová. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que um médico 

tem a obrigação de realizar uma transfusão sanguínea quando o paciente tiver risco 

de falecimento, mesmo sem o consentimento deste ou de sua família. A decisão 

repousa sobre a proeminência do direito à vida sobre a liberdade religiosa ou o 

pluralismo.41 O mesmo se deu na França em uma decisão de 200242.  

No nível europeu, a Corte europeia de direitos humanos já afirmou “nada pode 

ser autorizado a utilizar das disposições da Convenção para fragilizar ou destruir os 

ideais e valores de uma sociedade democrática”.43 Assim, em duas decisões de 2000 

e de 2006, sobre penas como a lapidação e a flagelação – prevista no direito penal 

muçulmano – a Corte europeia que tais práticas, apesar de comporem a cultura de 

uma comunidade religiosa – são atentatórias à dignidade e à integridade da pessoa 

humana.44 

                                                           
38 No original : “le port du voile intégral est la manifestation communautariste d'un rejet des 
valeurs de la République” e ” si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose 
problème, c'est parce qu'elle est tout simplement contraire aux exigences fondamentales du « 
vivre ensemble » dans la société française. ”- tradução livre da autora (Disponível em : 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp. Acesso em 16.2.2017).  
39 O arrêté da cidade de Villeneuve-Loubet, na França, foi submetido ao Conselho de Estado 
francês que decidiu por suspender sua aplicação em nome da liberdade de ir e vir, da liberdade 
de consciência e da liberdade privada (Conseil d’État, 402742 e402777, 25.8.2016).  
40 No original : “adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs 
essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes”. – 
tradução livre da autora (Conseil d'État, 286798, 27.6.2008).  
41 STJ, HC 268.459/SP, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, 28.10.2014. 
42 Conseil d’État. Décision du 16 aout 2002. Mme. X et Mme. Y. (refus de soin - transfusion 
sanguine - loi du 4 mars 2002).  
43No original : “nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour 
affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique ” - tradução livre da autora 
(Corte Europeia de Direitos Humanos, Garaudy c/ France, 24.6.2003).  
44 Corte Europeia de Direitos Humanos, Jabari c/ Turquie, 11.7.2000 et D. et a. c/ Turquie, 
22.6.2006.  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
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 Assim, se os valores democráticos e os direitos fundamentais são elementos 

invocados para assegurar o espaço do pluralismo na sociedade, também o são para 

limitar sua abrangência.  

 

 Conclusão 
Os exemplos dos casos brasileiro e francês demonstram os diferentes tratamentos 

conferidos pelo direito ao tema do pluralismo e da diversidade. De um lado, o direito 

brasileiro e seus Tribunais são tradicionalmente mais abertos ao reconhecimento 

dessa diversidade por ser ela o fundamento mesmo da criação do Estado brasileiro. 

Por outro lado, o direito francês rejeita tradicionalmente o reconhecimento dessa 

diversidade porque contrária aos seus valores republicanos. Contudo, apesar do 

diferente tratamento, ambos Estados têm sido ou serão confrontados a dificuldades 

impostas pelo seu modo de gestão do pluralismo.  

Assim, no caso brasileiro, fato é que os tribunais ainda não foram confrontados ao 

tema que a Europa já enfrenta acerca da integração de comunidades religiosas que 

recusam certos valores ocidentais ou democráticos. E as dificuldades decorrentes de 

um modelo de integração pela diferença já são vistos no Canadá. 

Já no caso francês, muito embora a limitação do pluralismo em favor dos princípios 

democráticos possa parecer teoricamente justificável, os casos práticos apresentados 

demonstram a fragilidade e os riscos da argumentação.  Em verdade, a linha que 

separa a afronta a valores democráticos de uma nação e a preservação do pluralismo 

e respeito à diversidade é raras vezes clara. Para além disso, fato é que os direitos 

fundamentais de uma sociedade não necessariamente são direitos universais e, em 

um mundo globalizado e com fortes imigrações entre países, a imposição de tais 

valores acaba por reforçar a marginalização dessas comunidades e a não-integração. 
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CAPÍTULO XIX 
 

O INCUMPRIMENTO DO CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
DE BEM IMÓVEL PELO CÔNJUGE PROMITENTE-COMPRADOR E A 

RESTITUIÇÃO DO SINAL EM DOBRO: COMUNICABILIDADE OU 
INCOMUNICABILIDADE DA DÍVIDA? 

 
Camila Miranda da Silva1  

Universidade do Minho 

 
O regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges 
 O casamento determina a produção de efeitos pessoais e patrimoniais que 

concedem ao cônjuge um estatuto especial e diferenciado. Assim sendo, e no que 

concerne à produção de efeitos patrimoniais, estes resultam da vigência de um 

específico regime matrimonial de bens e, ainda, da subsistência do denominado 

regime patrimonial primário2. Ora, se a permanência de determinado regime 

matrimonial de bens no casamento concede aos cônjuges alguma liberdade de 

escolha e de deliberação quanto às consequências patrimoniais do matrimónio, o certo 

é que o regime patrimonial primário comporta regras imperativas e imutáveis, cuja 

vigência ultrapassa a vontade dos membros do casal. Na verdade, os regimes de 

administração, de alienação de bens e de responsabilidade por dívidas dos cônjuges 

enquadram-se, precisamente, neste âmbito3. Deste modo, e salvo raras exceções, o 

legislador consagrou, especificamente, as normas e os estatutos que regem os 

mencionados regimes, impedindo, com isso, a mutação sistemática ou o recurso ao 

critério da oportunidade. 

 O regime de dívidas do casal define-se, em primeiro lugar, pela legitimidade 

atribuída a cada cônjuge para a contração de dívidas, independentemente do 

                                                           
1 Mestre em Direito das Crianças, Família e Sucessões pela Universidade do Minho e 
Advogada. camilamirandasilvaadv@gmail.com 
2 Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, 
Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial. 4ª edição. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 365-366; 
Gonçalves de Proença, José João (2004). Direito da Família. 3ªEdição. Lisboa: Universidade 
Lusíada Editora, pp. 227-229. 
3 Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, 
Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 369-427; Leite de Campos, Diogo, 
Martinez de Campos, Mónica (2016). Lições de Direito da Família. 3ª Edição. Coimbra: 
Almedina, pp. 275-309. 
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consentimento do outro (art. 1690.º, n.º 1 do CC)4. Não obstante, a contração isolada 

de dívidas por um dos cônjuges nem sempre se repercute na sua responsabilidade 

exclusiva, face à subsistência de uma “catálogo legal” que contempla um conjunto de 

situações promotoras de responsabilidade comum do casal, isto é, geradoras de 

comunicabilidade de dívidas5. O art. 1691.º, n.º 1, al. a) prevê, desde logo, a 

responsabilidade de ambos os cônjuges por dívidas contraídas antes ou depois da 

celebração do casamento, pelos dois cônjuges, ou por um deles com o consentimento 

do outro. Esta alínea reconduz-se, portanto, às situações em que os cônjuges 

apresentam, expressa ou tacitamente, comum acordo para a constituição de dívidas6. 

Por outro lado, o art. 1691.º, n.º 1, al. b) consagra a comunicabilidade de dívidas 

contraídas por qualquer dos cônjuges, antes ou depois da celebração do casamento, 

que visem ocorrer aos encargos normais da vida familiar e independentemente do 

regime matrimonial de bens vigente7. Nesta disposição legal cabem todas as dívidas 

que correspondam às despesas normais do governo doméstico e agregado familiar, 

que não ultrapassem o padrão de vida do casal8. A al. c), do n.º 1, do art. 1691.º do 

CC consagra, por seu turno, a responsabilização comum dos membros do casal por 

dívidas contraídas na constância do matrimónio pelo cônjuge administrador, em 

proveito comum do casal e nos limites dos seus poderes de administração. Nesta 

alínea, contrariamente ao que sucede nas anteriores, constam, apenas, as dívidas 

contraídas na vigência do casamento. Não obstante, permanece a indiferença do 

legislador perante o regime matrimonial de bens vigorante. Entre os pressupostos 

constantes desta redação, destaca-se a necessidade de verificação do proveito 

comum do casal. O proveito comum do casal define-se pela intencionalidade do 

cônjuge que contrai uma determinada dívida: assim, deverá o cônjuge devedor agir de 

acordo com o interesse do casal (material ou moral), ainda que da sua aplicação 

efetiva resultem prejuízos. O proveito comum do casal não dependerá, apenas, da 

intencionalidade subjetiva do agente, mas, também, da sua intencionalidade objetiva: 

à luz das regras da experiência e probabilidades normais, a dívida deverá ser 
                                                           
4 As palavras “artigo”, “número” e “alínea”, surgirão, seguidamente, representadas pelas 
abreviaturas “art.”, “n.º” e “al.”. 
5 Leite de Campos, Diogo, Martinez de Campos, Mónica (2016). Lições de Direito da Família, 
op. cit. p. 283. 
6, Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – Problemas, 
Críticas e Sugestões. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 173-190. 
7 Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – Problemas, 
Críticas e Sugestões op. cit., pp. 191.228. 
8 Tal como aludem Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira: “Trata-se de dívidas 
pequenas, relativamente ao padrão de vida do casal, em geral correntes ou periódicas, que 
qualquer dos cônjuges tem e ser livre de contrair. É aqui que cabem as dívidas de alimentação, 
vestuário, médico e farmácia, etc. (…)”, Vide in Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme 
de (2008). Curso de Direito da Família, Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 
408-409. 
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suscetível de resultar no proveito comum. Por outro lado, entende a doutrina 

maioritária que o proveito comum do casal deverá surgir como efeito imediato da 

contração de certa dívida e não como mero efeito indireto, difuso ou reflexo9. Note-se, 

porém, que esta disposição legal impõe que as dívidas sejam constituídas pelo 

cônjuge administrador, nos limites dos seus poderes de administração. Assim sendo, 

deverão conjugar-se as regras concernentes ao regime de responsabilidade por 

dívidas dos cônjuges com as regras alusivas ao regime de administração de bens 

(previstas nos arts. 1678.º a 1687.º do CC). Todavia, importa referenciar que os 

poderes de administração do cônjuge administrador são muito amplos, resultando 

limitados, tão só, pela necessidade de obter o assentimento do outro para a 

consecução de determinados atos10. Por sua vez, o art. 1691.º, n.º 1, al. d) do CC 

contempla a comunicabilidade de dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no 

exercício do comércio, a menos que se verifique e comprove a inexistência de proveito 

comum do casal ou se, entre os cônjuges, vigorar o regime de separação de bens. 

Ora, segundo dispõe o art. 15.º do Código Comercial: “As dívidas comerciais do 

cônjuge comerciante presumem-se contraídas no exercício do seu comércio”. Esta 

disposição legal estabelece, portanto, uma presunção. Presunção, essa, que poderá 

ser contraditada e rebatida se o comerciante ou o seu cônjuge provarem que a dívida, 

embora comercial, não foi constituída no exercício do comércio11. Ademais, o art. 

1691.º, n.º1, al. d) consagra outras presunções (ilidíveis pelo devedor ou o seu 

cônjuge). Nesta esteira, a aludida disposição assenta no pressuposto de que a dívida 

foi contraída em proveito comum do casal e, ainda, de que o regime matrimonial de 

bens vigente no casamento é um dos regimes de comunhão. O credor beneficia, desta 

forma, de várias presunções, bastando-lhe alegar que a dívida é comercial e que foi 

contraída pelo cônjuge comerciante. Em seguida, o art. 1691.º, n.º 1, al. e) e o art. 

1693.º, n.º 2 estabelecem a responsabilização de ambos os cônjuges pelas dívidas 

que oneram doações, heranças ou legados, contando que tais bens integrem o 

património comum do casal. Do mesmo modo, o art. 1694.º, n.º 1 do CC determina a 

comunicabilidade de dívidas que onerem bens comuns, quer se vençam antes ou 

depois da comunicação dos bens. As restantes dívidas serão, em regra, da exclusiva 

                                                           
9 Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – Problemas, 
Críticas e Sugestões op. cit., pp. 241-242; Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de 
(2008). Curso de Direito da Família, Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 
410-412. 
10 Tal como refere Cristina Dias: “No conceito amplo de administração do cônjuge cabem todos 
os actos de gestão patrimonial para cuja prática ele não careça do consentimento do outro. 
Vide in Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – 
Problemas, Críticas e Sugestões op. cit., p. 232. 
11 Dias, Cristina (2003). Compensações Devidas Pelo Pagamento de Dívidas do Casal (da 
Correcção do Regime Actual). Coimbra: Coimbra Editora, pp. 66-69. 
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responsabilidade do cônjuge que as contraiu (arts. 1692.º, 1693.º, n.º 1 e 1694.º, n.º 

2). Atente-se, ainda, que pelas dívidas que se reportem à responsabilidade de ambos 

os cônjuges, respondem os bens comuns do casal, e, na sua falta ou insuficiência, 

solidariamente, os bens próprios de qualquer um dos cônjuges, sendo que na vigência 

do regime de separação de bens, a responsabilidade não é solidária, tal como resulta 

do teor do art. 1695.º, n.ºs 1 e 2 do CC12. 

 

A comunicabilidade da dívida de restituição do sinal em dobro, resultante do 
incumprimento do contrato-promessa de compra e venda de bem imóvel 
realizado e assinado por apenas um dos cônjuges 
 O art. 1682.º-A, n.º 1 do CC estabelece que a alienação, oneração, 

arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre bens imóveis 

próprios ou comuns, bem como, a alienação, oneração ou locação do estabelecimento 

comercial próprio ou comum, depende do consentimento de ambos os cônjuges, a 

menos que, entre eles, vigore o regime de separação de bens. Do mesmo modo, o art. 

1682.º- A, n.º 2 do CC determina que a alienação, oneração, arrendamento ou 

constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre a casa de morada de família 

carece do acordo do casal, independentemente do regime matrimonial de bens 

vigorante13. Não obstante o teor das disposições legais em análise, o certo é que o 

legislador não estabeleceu qualquer regra quando esteja em causa a realização de um 

contrato-promessa (cujo objeto constitua a realização de alguns dos atos jurídicos 

previstos no art. 1682.º- A). Assim sendo, a doutrina e jurisprudência têm entendido 

que qualquer um dos cônjuges pode, isoladamente, realizar e assinar um contrato-

promessa que tenha por objeto os negócios jurídicos mencionados14. Tal interpretação 

resulta do facto de o contrato-promessa, per se, não implicar qualquer intromissão na 

massa patrimonial do casal, pois o cônjuge que se obriga constitui, unicamente, 

direitos de crédito/obrigações15. Por conseguinte, a doutrina e jurisprudência 

                                                           
12 Pelas dívidas da exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges respondem os bens 
próprios do cônjuge devedor e, subsidiariamente, a sua meação nos bens comuns. Porém, nos 
termos do art. 1696.º, n.ºs 1 e 2 do CC, paralelamente aos bens próprios respondem, ainda, os 
bens aí descritos. 
13 O legislador pretendeu salvaguardar o património imobiliário. Além disso, no que respeita à 
casa de morada de família, pretendeu tutelar o “lar familiar” e a sua importância. No que 
concerne ao estabelecimento comercial, que constitui uma universalidade de direito e, por 
conseguinte, um bem móvel, a sua tutela especial deve-se à possibilidade de servir de sustento 
e suporte económico à família. Vide in Varela, Antunes (1999). Direito da Família, 1º volume. 5ª 
Edição. Lisboa: Livraria Petrony, p. 389;  
14 Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, 
Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 385-386. 
15 Assim decorre do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (doravante, designado pela 
abreviatura “STJ”), de 1-7-2004, processo n.º 04B1774: “Trata-se de um domínio meramente 
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(dominantes) consideram que o cônjuge que realize um contrato-promessa, cujo teor 

compreenda, por exemplo, a alienação de bem imóvel próprio ou comum, está, 

apenas, a assumir o compromisso de que tudo fará, para que à data da realização do 

contrato prometido, o outro membro do casal assinta na efetiva venda do bem16. 

Todavia, a validade do contrato-promessa realizado nestes termos não se reproduz na 

possibilidade de recurso à execução específica. Ora, o art. 830.º, n.º 1 do CC contém 

a seguinte redação: “Se alguém se tiver obrigado a celebrar certo contrato e não 

cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de convenção em contrário, obter 

sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso, sempre que a isso 

não se oponha a natureza da obrigação assumida”. Sucede, porém, que o cônjuge 

que não participou e não assinou o contrato-promessa não é um promitente faltoso; 

situação que, por si só, inviabiliza o recurso à execução específica no caso em 

análise17. De mais a mais, a execução específica do contrato-promessa não poderá 

resultar na conclusão de um contrato inválido e/ou ineficaz, pois a tal circunstância 

contrapor-se-á a natureza da obrigação assumida, tal como redunda da parte final do 

art. 830.º, n.º 1 do CC18. 

 Nesta esteira, considerando a ausência de consentimento do cônjuge (que não 

participou no contrato-promessa) para a alienação de um bem próprio ou comum, nos 

termos do art. 1682.º- A, n.º 1 do CC e, ainda, à impossibilidade de recurso à 

execução específica, verificar-se-á, invariavelmente, a resolução contratual por 

incumprimento definitivo. Contudo, e cumprindo-se a possibilidade de o promitente-

comprador ter procedido à liquidação de um montante a título de sinal (acompanhando 

o disposto nos arts. 440.º e 441.º do CC), terá, este, a faculdade de exigir o dobro do 

que prestou, atento o teor do art. 442.º, n.º 2 do CC19. A questão que se coloca, por 

                                                                                                                                                                          
obrigacional que não da oneração ou alienação de um qualquer direito real sobre imóvel”. 
Disponível em WWW <www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 2017.  
16 Neste sentido, o Acórdão do STJ, de 3-11-2011, processo n.º 850/2001.C1.S1, no qual se 
pode ler: “Segundo a mais aplaudida doutrina, tal contrato-promessa é válido, porquanto nele o 
promitente-vendedor não emite uma declaração de alienação do bem, mas apenas se limita a 
prometer realizar, no futuro, o contrato-prometido, cabendo-lhe envidar os esforços para que na 
data da realização do acto negocial de compra e venda o outro cônjuge venha a prestar o seu 
consentimento.” Disponível em WWW <www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 2017.  
17 Atendendo ao caso concreto, o Acórdão do STJ de 09-12-2004, processo n.º 04B3535, 
analisa a possibilidade de recurso à execução específica, quando o contrato-promessa tenha 
por objeto a compra e venda de bem imóvel comum e, além disso, tenha sido assinado por 
apenas um dos cônjuges. Disponível em WWW <www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 
2017.  
18 A execução específica de um contrato-promessa de compra e venda de bem imóvel, 
realizado e assinado por apenas um dos cônjuges, resultaria na conclusão de um contrato 
inválido, face à necessidade de consentimento mútuo para a aludida transação. Vide in Calvão 
da Silva, João (2010). Sinal e Contrato Promessa. 13ª Edição Revista e Aumentada. Coimbra: 
Almedina, pp. 170-171. 
19 O art. 442.º, n.º 2 do CC dispõe, ademais, o seguinte: “(…) ou, se houve tradição da coisa a 
que se refere o contrato prometido, o seu valor, ou o do direito a transmitir ou a constituir sobre 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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consequência, consiste em saber se a liquidação da dívida de restituição do sinal em 

dobro poderá ocorrer à custa de ambos os cônjuges (mediante a verificação dos 

pressupostos que admitam a comunicabilidade de dívidas, previstos no art. 1691.º, n.º 

1 do CC) ou se, a contrario, esta deverá considerar-se uma dívida da exclusiva 

responsabilidade do cônjuge que a contraiu (designadamente, do promitente faltoso), 

independentemente da verificação dos pressupostos que admitam a comunicabilidade. 

Ora, recorrendo à análise jurisprudencial, e não obstante a razão promotora do 

incumprimento definitivo do contrato-promessa, constatamos que os Tribunais tendem 

a admitir ou a declinar a responsabilização de ambos os cônjuges pela dívida de 

restituição do sinal/sinal em dobro, mediante a verificação dos preceitos legais que 

autorizam a comunicabilidade da dívida20. Na verdade, apesar de compreendermos a 

orientação jurisprudencial quanto a esta matéria (que consiste, afinal, na aplicação 

rigorosa do teor da lei), o certo é que não a podemos corroborar. O regime de 

responsabilidade por dívidas dos cônjuges, consagrado no sistema jurídico português, 

encontra-se apartado do contexto económico, social e cultural, na medida em que 

consente e corrobora, em regra, a verificação e manutenção de uma comunhão 

patrimonial linear e inabalável. Por um lado, face à subsistência do regime patrimonial 

primário, a regulamentação quanto às dívidas do casal não apresenta mutações em 

função do regime matrimonial de bens presente no casamento (por exemplo, não 

exibe alterações perante a vigência do regime de separação de bens, que, por sua 

vez, denuncia o interesse dos cônjuges na autonomia e independência patrimonial). 

Por outro lado, o regime de responsabilidade por dívidas não atende ao estado atual 

das relações conjugais, que se definem pela crescente autonomia e independência 

patrimonial e que, ademais, não se compadecem ou condoem com os riscos (graves e 

iminentes) que poderão emergir da negligência, incúria e desleixo na atuação de um 

dos cônjuges21. Desta forma, subsumindo os nossos argumentos à questão da 

comunicabilidade da dívida de restituição do sinal em dobro, perante a resolução de 

contrato-promessa de compra e venda de bem imóvel, realizado e assinado por 
                                                                                                                                                                          
ela, determinado objetivamente, à data do não cumprimento da promessa, com dedução do 
preço convencionado, devendo ainda ser-lhe restituído o sinal e a parte do preço que tenha 
pago.” Sobre esta matéria, Brandão Proença, José Carlos (1996). Do incumprimento do 
contrato-promessa bilateral – A dualidade execução específica-resolução. 2ª Edição. Coimbra: 
Almedina, pp. 105-115. 
20 Neste sentido, por exemplo, o Acórdão do STJ, de 02-12-2004, processo n.º 04B3535, e, 
ainda, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 12-11-2013, processo n.º 
689/08.2TBOHP.C1. Disponíveis em WWW <www.dgsi.pt> Consultados em 15 de março, 
2017. 
21 Silva, Camila Miranda da (2015). Algumas considerações sobre a posição do cônjuge no 
direito patrimonial da família e no direito sucessório [Tese de Mestrado]. Braga: Universidade 
do Minho, BUM: Dissertações de Mestrado, pp. 127-140. Disponível em WWW 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/44766?mode=full> Consultado em 16 de 
março, 2017. 

http://www.dgsi.pt/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/44766?mode=full
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apenas um dos cônjuges, recusamos e denegamos, como, aliás, para quaisquer 

outras dívidas constituídas por apenas um dos cônjuges, a possibilidade de 

comunicação. Porém, entendemos que a ausência de comunicabilidade da dívida ao 

cônjuge que não participou na sua contração, neste caso concreto, poderá extrair-se 

da interpretação escorreita e minuciosa da lei e não dependerá, portanto, de uma 

renovação legislativa (ainda que necessária e premente, atendendo aos fundamentos 

supra expostos). Desde logo, entendemos que o credor estará impossibilitado de 

justificar a responsabilização de ambos os cônjuges pela dívida de restituição do sinal 

em dobro, com base no art. 1691.º, n.º 1, al. c) do CC. Tal verifica-se face à 

necessidade de o credor, enquanto único e exclusivo interessado na 

comunicabilidade, provar que a dívida foi contraída pelo cônjuge administrador, nos 

limites dos seus poderes de administração. Ora, tal como nos ensina a doutrina22, os 

bens próprios estão subjugados, em regra, à administração singular do seu titular e os 

bens comuns, por sua vez, à administração conjunta dos cônjuges, salvo atos de 

administração ordinária (em que a administração é concorrente). Porém, e 

independentemente da natureza do bem, os atos expressamente previstos nos arts. 

1682.º a 1683.º do CC e, quanto aos bens comuns, os demais atos de administração 

extraordinária, estão sujeitos à administração conjunta (isto é, dependentes de acordo 

mútuo). Portanto, todas as dívidas que não apresentem conexão com os atos que o 

cônjuge administrador pode praticar sem intervenção do outro, constituirão, por 

conseguinte, dívidas que ultrapassam os limites dos seus poderes de administração23. 

Assim sendo, e não obstante a verificação do proveito comum do casal24, o certo é 

que, em particular, a dívida de restituição do sinal em dobro não está conexionada 

com os bens de que o cônjuge tem a administração exclusiva (a alienação de bem 

imóvel próprio ou comum, objeto do contrato-promessa incumprido, depende da 

anuência de ambos os cônjuges, nos termos do disposto no art. 1682.º-A, n.º 1 do CC, 

constituindo, assim, um ato de administração extraordinária), pelo que, em 

concomitância, a contração de tal dívida, por um dos cônjuges, compreenderá um ato 

que transpõe os limites dos seus poderes de administração25. Em todo o caso, e ainda 

                                                           
22 Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, 
Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 367-376. 
23 Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – Problemas, 
Críticas e Sugestões op. cit., pp. 221-223; Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de 
(2008). Curso de Direito da Família, Volume I, Introdução ao Direito Matrimonial, op. cit., pp. 
409-410. 
24 Os requisitos previstos no art. 1691.º, n.º 1, al. c) do CC são cumulativos. 
25 Neste sentido, concluiu, também, o Acórdão do STJ, de 14-01-2010, processo n.º 
849/04.5TBLSD.PI.S1: “Assim não se entendendo, de qualquer modo, pois, mesmo sabendo-
se que a administração cabe hoje, em princípio, a ambos os cônjuges (art. 1678.º, nº 3), é 
preciso, no âmbito deste preceito, começar por averiguar se tal dívida está conexionada com 
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que o credor não obtenha, atendendo ao teor da lei, a comunicabilidade da dívida, 

com base nesta alínea, entendemos que tal impossibilidade deverá estender-se às 

demais hipóteses do art. 1691.º do CC. Na verdade, a interpretação linear e 

meticulosa do art. 1682.º- A do CC impera por esta resolução. Como demonstramos, o 

art. 1682.º- A do CC impõe a obrigatoriedade de acordo mútuo para a realização de 

atos que impliquem a alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros 

direitos pessoais de gozo sobre bens imóveis próprios ou comuns, bem como para a 

alienação, oneração ou locação de estabelecimento comercial, próprio ou comum, 

salvo a vigência do regime de separação de bens. Ademais, e independentemente do 

regime matrimonial de bens, a necessidade de anuência mútua dilata-se aos atos 

conexionados com a casa de morada de família. Por conseguinte, considerando os 

elementos de interpretação da lei26, designadamente, o elemento teleológico, que se 

define pela atendibilidade ao fim ou objetivo que a norma visa realizar, constatamos 

que o propósito inerente ao disposto no art. 1682.º- A do CC consubstancia a 

consciencialização dos cônjuges para os efeitos patrimoniais decorrentes da 

realização e determinadas transações, face à importância conferida à natureza de 

determinado património. Assim sendo, com a aludida disposição legal, o legislador 

pretendeu impedir a realização de determinados atos quando não se verifique o 

consenso do casal, concretizando tal intenção pela consagração de consequências 

jurídicas, previstas no art. 1687.º, n.ºs 1 e 2, que redundam na anulabilidade dos atos 

realizados. Nesta senda, o legislador pretendeu salvaguardar a liberdade contratual e 

a autonomia da vontade. Portanto, a possibilidade de responsabilizar o cônjuge que 

não participou no contrato-promessa, pela dívida de restituição de sinal em dobro, 

assumindo a condição de que o fundamento do incumprimento definitivo consiste na 

falta de consentimento para a alienação de bem imóvel, constitui uma ilação 

contraditória e inteiramente oposta à génese inerente ao disposto no art. 1682.º- A, 

que concede total liberdade aos cônjuges para impedir a aludida alienação 

(permitindo, até, o recurso à anulabilidade)27. Em bom rigor, a conclusão de que a 

                                                                                                                                                                          
os bens de que o cônjuge que a contraiu tem a administração (citado art. 1678.º e ss). O que 
não aconteceria, já que a projectada alienação de bens, pelo réu pretendida, careceria de 
consentimento do cônjuge mulher.”. Disponível em WWW <www.dgsi.pt> Consultado em 15 de 
março, 2017. 
26 Santos Justo, A. (2006). Introdução ao estudo do direito. 3ª Edição. Coimbra: Coimbra 
Editora, pp. 329-331. 
27 Na verdade, tal como afirma Cristina Dias: “(…) o contrato de compra e venda seria anulável 
por falta de consentimento do cônjuge, mas este responderia por uma dívida decorrente do 
incumprimento de um contrato para o qual não quis dar o seu consentimento. Ora, tal resultado 
não parece correcto e desvirtua o sentido da lei ao exigir o consentimento do cônjuge. Por isso, 
entendemos que a dívida nesse caso deverá ser própria do cônjuge que a contraiu (art. 
1692.º), já que a dívida para responsabilizar ambos os cônjuges deverá ser validamente 
contraída, isto é, não decorrer de um contrato que não pode cumprir-se sem o consentimento 

http://www.dgsi.pt/
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mencionada dívida, de restituição do sinal em dobro, se poderá comunicar ao cônjuge 

que não autorizou a venda do bem, constitui a previsão de uma consequência para o 

exercício livre da vontade. Consequência, essa, que o legislador não quis e, por isso, 

não consagrou com a redação do art. 1682.º- A (sob pena de se frustrar aquele que foi 

o seu principal objetivo: salvaguardar a liberdade contratual e a autonomia da vontade 

dos cônjuges). Ora, é evidente, que o cônjuge que não pretende autorizar a venda do 

bem prometido pelo outro, ver-se-á compelido a condescender na alienação quando 

tiver a perceção de que a ausência do seu consentimento poderá redundar na 

responsabilização comum pela dívida de restituição do sinal em dobro (na prática, ser-

lhe-á mais benéfico aprovar a alienação de determinado bem pelo preço de mercado, 

do que mantê-lo na esfera patrimonial e, com isso, enfrentar a possibilidade de 

responsabilização comum pela dívida que obriga à entrega do dobro do sinal). 

Concludentemente, a comunicabilidade da dívida, neste caso concreto, colide, por um 

lado, com o sentido literal do art. 1682.º-A do CC e, por outro lado, com os elementos 

de interpretação de normas jurídicas, pelo que, constitui, e constituirá, uma solução 

incoerente e, por isso, ilegítima. 

 

Conclusão 
 O regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges, tal como está 

consagrado, auxilia e favorece a comunicabilidade de dívidas contraídas por apenas 

um dos cônjuges, nos termos do art. 1691.º do CC. O regime matrimonial de bens 

vigente, por sua vez, pouco ou nada influencia a possibilidade de comunicação, que se 

poderá desencadear, por exemplo, mediante a permanência do regime de separação 

de bens no casamento. Tal factualidade, por si só, impõe um risco de 

insustentabilidade ao cônjuge que não participa na contração da dívida e aos restantes 

membros do agregado familiar, ainda que o contexto atual inerente às relações 

conjugais se defina pela maior autonomia e separação patrimonial. Porém, enquanto o 

legislador não desencadear uma renovação legislativa capaz de aproximar a lei às 

contemporâneas relações conjugais, o regime de responsabilidade por dívidas dos 

cônjuges deverá ser interpretado meticulosamente, com vista a cingir a 

comunicabilidade às situações, estritamente, previstas e queridas pelo legislador.  
                                                                                                                                                                          
do outro cônjuge”. Vide in Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos 
cônjuges – Problemas, Críticas e Sugestões op. cit., pp. 444. Do mesmo modo, Francisco 
Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira atentam para o seguinte: “O contrato-promessa 
celebrado por apenas um dos cônjuges só vincula este cônjuge a realizar o contrato prometido. 
E justamente porque o outro cônjuge não se obrigou a nada, nunca estará em falta quanto à 
declaração de venda; assim, não deve ser obrigado a ressarcir qualquer espécie de dano que 
resulte, para o promitente-comprador, da não realização do contrato prometido.” Vide in Pereira 
Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, Volume I, 
Introdução ao Direito Matrimonial, p. 386. 
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Por conseguinte, tal esforço de interpretação deverá reportar-se, 

concretamente, à dívida de restituição do sinal em dobro, emergente do 

incumprimento definitivo de contrato-promessa de compra e venda de bem imóvel, 

realizado e assinado por apenas um dos cônjuges. Sobretudo, quando o 

incumprimento emirja da falta de consentimento do outro para a efetiva alienação. 

Nestas situações, o julgador não poderá consentir a comunicabilidade ao abrigo do art. 

1691.º, n.º 1, al. c), na medida em que a dívida ultrapassa os limites dos poderes de 

administração do cônjuge que a contrai. Ademais, e quando o incumprimento do 

contrato-promessa resulte da ausência de acordo mútuo para a venda do bem, impõe-

se que a incomunicabilidade provenha, tão só, da interpretação escorreita e minudente 

do art. 1682.º-A do CC, que ao conceber a tutela da liberdade contratual e autonomia 

da vontade, afastou qualquer penalidade pela oposição dos cônjuges à consecução 

dos atos aí previstos. 

 
Referências Bibliográficas 
 Pereira Coelho, Francisco, Oliveira, Guilherme de (2008). Curso de Direito da Família, Volume I, Introdução ao Direito 

Matrimonial. 4ª edição. Coimbra: Coimbra Editora; 

 Gonçalves de Proença, José João (2004). Direito da Família. 3ªEdição. Lisboa: Universidade Lusíada Editora; 

 Leite de Campos, Diogo, Martinez de Campos, Mónica (2016). Lições de Direito da Família. 3ª Edição. Coimbra: 

Almedina; 

 Dias, Cristina (2009). Do regime de responsabilidade por dívidas dos cônjuges – Problemas, Críticas e Sugestões. 

Coimbra: Coimbra Editora; 

 Dias, Cristina (2003). Compensações Devidas Pelo Pagamento de Dívidas do Casal (da Correcção do Regime Actual). 

Coimbra: Coimbra Editora; 

 Varela, Antunes (1999). Direito da Família, 1º volume. 5ª Edição. Lisboa: Livraria Petrony; 

 Calvão da Silva, João (2010). Sinal e Contrato Promessa. 13ª Edição Revista e Aumentada. Coimbra: Almedina; 

 Brandão Proença, José Carlos (1996). Do incumprimento do contrato-promessa bilateral – A dualidade execução 

específica-resolução. 2ª Edição. Coimbra: Almedina; 

 Silva, Camila Miranda da (2015). Algumas considerações sobre a posição do cônjuge no direito patrimonial da família 

e no direito sucessório [Tese de Mestrado]. Braga: Universidade do Minho, BUM: Dissertações de Mestrado. 

Disponível em WWW <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/44766?mode=full> Consultado em 16 

de março, 2017; 

 Santos Justo, A. (2006). Introdução ao estudo do direito. 3ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora. 

Referências Jurisprudenciais 
 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 1-7-2004, processo n.º 04B1774. Disponível em WWW <www.dgsi.pt> 

Consultado em 15 de março, 2017; 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 3-11-2011, processo n.º 850/2001.C1.S1. Disponível em WWW 

<www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 2017; 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 09-12-2004, processo n.º 04B3535. Disponível em WWW <www.dgsi.pt> 

Consultado em 15 de março, 2017; 

 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 12-11-2013, processo n.º 689/08.2TBOHP.C1. Disponível em WWW 

<www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 2017; 
 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14-01-2010, processo n.º 849/04.5TBLSD.PI.S1. Disponível em WWW 

<www.dgsi.pt> Consultado em 15 de março, 2017. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/44766?mode=full
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/


 
 

 
 

CAPÍTULO XX 
 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E A INCIDÊNCIA DO CONTRADITORIO E AMPLA 
DEFESA – RESPEITO AOS PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS E 

CONVENCIONAIS 
 

Vinicios Batista do Valle1 
Marcelo Lemos2 

PUC-RS 

Introdução  
No Brasil, a persecução penal possui duas fases (com raízes do perfil 

napoleônico do século XIX), uma investigativa e a outra processual, ocasião em que 

neste trabalho trataremos, exclusivamente, mas sem exaurir, a respeito da primeira, 

ou seja, da fase investigativa-criminal. 

Para o cumprimento de seu mister e lastreado no Princípio da Legalidade, o 

Estado dispõe de aparatos bélicos, tecnológicos, redes, influências, presunção de 

legalidade/veracidade de seus atos, cooperação internacional, dentre outros 

destinados ao crivo da persecução penal na fase investigativa.  

De outra banda, individualmente como sujeito de direitos, temos o 

suspeito/investigado/indiciado que, sem semelhante estrutura e paridade de forças, 

resta num desequilíbrio frente ao Estado. 

Nesta linha de cotejo entre Estado e indivíduo, faz-se importante verificar 

entre qual(is) nível(eis) elásticos da liberdade e segurança podemos tensionar, já que 

são fundamentais e indispensáveis ao nosso convívio social. Assim, BAUMAN3 nos 

afirmou que “Para ser feliz há dois valores essenciais que são absolutamente 

indispensáveis (…) um é segurança e o outro é liberdade. Você não consegue ser feliz 

e ter uma vida digna na ausência de um deles. Segurança sem liberdade é escravidão. 

Liberdade sem segurança é um completo caos. Você precisa dos dois. (…) Cada vez 

que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. Cada vez 

que você tem mais liberdade, você entrega parte da segurança. Então, você ganha 

algo e você perde algo”. 

                                                           
1 Delegado de Polícia/PCRS. Mestrando em Ciências Criminais/PUC-RS.Mestre em Ciências 
Policiais da Segurança e Ordem Pública/CAES-PMESP.Especialista em Penal e Proc.Penal.  
2 Advogado Criminalista. Mestrando em Ciências Criminais/PUC-RS. Especialista em Direito 
Penal Empresarial. Bolsista CAPES. 
3 https://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU&feature=youtu.be. Acesso em 10.02.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU&feature=youtu.be
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Parece-nos inarredável num Estado Democrático e de Direito que devamos 

enxergar, fomentar, criar e adaptar os instrumentos estatais, em relevo na persecução 

penal, aos princípios garantistas de valorização do sujeito passivo, limitando os 

excessos e autoritarismos do Estado à margem da legalidade e dignidade da pessoa 

humana, já que o inquérito policial lastreia força indutora aos demais órgãos da 

persecução, tendo papel significativo em suas tomadas de decisões, sendo, em geral, 

a raiz (ainda que proibido de modo exclusivo, salvo exceções – vide art. 155 do CPP) 

de eventuais condenações, depreendendo-se que o processo judicial foi mera 

repetição da fase investigativa.  

Para tanto, VALENTE orienta pela busca de equilíbrio entre o garantismo e o 

securitarismo para que se concretize um dos grandes fins do Direito Penal: o equilíbrio 

entre a tutela efetiva de bens jurídicos lesados ou colocados em perigo de lesão e a 

defesa efetiva do delinquente face ao ius puniendi,4 bem como a ação do Estado – em 

especial da Polícia – não pode ficar com os modelos e paradigmas da sociedade 

sólida ou tradicional, mas essa ação, nesta sociedade líquida, não pode desenvolver-

se sem respeito pelo ser humano5. 

Com isso, o contraditório e a ampla defesa aparecem como reforços hábeis 

de filtragem ao “processo” e “não processo”, viabilizando o conhecimento das 

imputações, potencial exercício de defesa e influências ao convencimento da 

autoridade estatal (Delegado de Polícia, Promotor de Justiça e Juiz de Direito) sem 

perder de vista o perene balancear entre o dever do Estado (investigação) e dignidade 

da pessoa humana (sujeito passivo/investigado). 

 
1- Investigação Criminal 

No cenário brasileiro, em regra, a investigação criminal é de atribuição às 

Polícias Judiciárias (Civil e Federal), a acusação processual realizada pelo Ministério 

Público e a função de julgar afeto ao Poder Judiciário.  

Em especial, o sistema de segurança pública encartado na Constituição de 

1988 – art. 144, dispõe que ficará a carga da Polícia Federal (§1°) os crimes afetos à 

União (crimes federais, eleitorais, tráfico de drogas, contrabando, além de outros 

pontuais) e, de modo residual, caberá à Polícia Civil dos Estados (§4°) as demais 

investigações penais, salvo as pertinentes aos crimes militares. 

                                                           
4 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. A polícia do estado democrático e de direito. 1ª ed. – 
Florianópolis : Empório do Direito, 2015, p.22. 
5 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Ciências Policiais/Ensaios. Universidade Católica 
Editora. Lisboa, 2014,p.57. 
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Segundo SCARANCE6, o inquérito policial foi estruturado no direito brasileiro 

fruto de uma preocupação do Estado Monárquico com os direitos e garantias 

individuais, diante dos abusos cometidos à época, ocasião em que através da Lei n° 

2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto n° 4.824, de 22 de 

novembro de 1871, formalizou-se o instrumento estatal investigativo com a seguinte 

definição e finalidades:  

Art. 42. O inquerito policial consiste em todas as diligencias necessarias para 
o descobrimento dos factos criminosos, de suas circumstancias e dos seus autores e 
complices; e deve ser reduzido a instrumento escripto, observando-se nelle o seguinte: 
(...) 

Atualmente, o inquérito policial tem supedâneo no Título II (art. 4° ao art. 23) 

do Código de Processo Penal, determinando sua finalidade na apuração das infrações 

penais, ou seja, suas circunstâncias fáticas, materialidade, eventuais excludentes de 

tipicidade, ilicitude ou punibilidade e a respectiva autoria (ou não, dentro da filtragem 

investigativa). Ademais, tal instrumento estatal foi revitalizado através da Lei n° 

12.830/13, além do suporte constitucional visto anteriormente (art. 144 §1° e §4° - 

funções das Polícias Federal e Civil). Dentre suas principais características, vislumbra-

se sua natureza administrativa, seu sigilo é amplo extraprocedimental (funções 

garantista aos direitos fundamentais e utilitarista aos seus fins) e relativo ao contexto 

endoprocedimental (acesso aos atos materializados e ao exercício da defesa), deve 

ser escrito (por óbvio na atualidade tecnológica que certos atos podem ser realizados 

de modos diversos da escrita, como audiovisual, o qual é juntado aos autos), possui 

prazos determinados, visa pesquisar/apurar as circunstâncias fáticas, materialidade e 

autoria, contribuindo com uma filtragem ao processo ou ao não-processo, prevenindo 

ações penais violadores da dignidade da pessoa humana. 

Conforme RANGEL7, o inquérito policial, em verdade, tem uma função 

garantidora. A investigação tem nítido caráter de evitar a instauração de uma 

persecução penal infundada por parte do MP diante do fundamento do processo 

penal, que é a instrumentalidade e o garantismo penal8. O processo penal não dá em 

árvores. Custa dinheiro9. 

Ilustramos o conceito de inquérito policial no CPP Português10:  

                                                           
6 FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no 
Processo Penal. São Paulo: RT, 2005, p.92. 
7 RANGEL, Paulo, Direito Processual Penal. 16ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
8 O garantismo penal busca evitar o custo para o sujeito passivo (e para o Estado) de um juízo 
desnecessário  (Aury Lopes Jr., Sistemas de Investigação Preliminar no Processo penal, Rio 
de Janeiro, Lumen Juris, 2001, p.41). 
9 MORAIS DA ROSA, Alexandre. A teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Rei dos livros. 
Empório do direito, 2° ed., 2015. p. 49. 
10 http://www.verbalegis.net/cppenal.pdf. Acesso: 26.fev.2017. 

http://www.verbalegis.net/cppenal.pdf
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Art.262, 1 - O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam 
investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade 
deles e descobrir e recolher as provas, em ordem à decisão sobre a acusação. 
2 - Ressalvadas as excepções previstas neste Código, a notícia de um crime dá 
sempre lugar à abertura de inquérito. 

 

No Brasil, há preeminente necessidade de mudança de 

comportamento/cultura dentre os atores da persecução penal (Polícia Judiciária, 

Ministério Público e Poder Judiciário), em especial na investigação criminal, pois 

acreditamos não bastar a previsão legal à garantia e exercício do direito de defesa 

para que o sujeito passivo esteja técnico-juridicamente defendido (vide art. 5°, inc. LV 

da CF/88, ou seja, desde 1988 inserido pelo Poder Constituinte Originário, mas até os 

dias atuais, ainda se reluta em dar vistas dos autos da investigação criminal ao 

investigado/defesa técnica, precisando o STF editar através da súmula vinculante11 

n°14, determinando que autoridades deem vistas dos autos. Recentemente, entrou em 

vigor a Lei n° 13.245/16 que de modo expresso determina vista dos autos, sob pena 

de nulidade). Destaca-se que mesmo no período da inquisição, aos suspeitos12, eram 

formalmente assegurados o direito de defesa e, pasmem, o advogado tinha o papel de 

fazer o réu confessar logo e se arrepender, além de pedir a pena para o crime 

cometido. 

VALENTE enaltece que as mutações de comportamento profissional e, até 

mesmo, de personalidade profissional individual e corporativa dos que estão, jus 

constitucionalmente, obrigados a respeitar, a defender e a garantir o efetivo exercício 

dos direitos e liberdades fundamentais pessoais do cidadão, não podem impor-se por 

decreto.  

Assim, a Polícia é o primeiro ator a interpretar e aplicar a política criminal 

identificada e determinada pela doutrina, pela jurisprudência, pela lei positivada e 

pelos princípios gerais do Direito Penal, da política criminal e do Direito como 

macrossistema. O modus operandi da Polícia é (será), caso ela exista, o rosto visível 

da política criminal de uma determinada identidade social: se a política criminal for 

repressiva e reativa, a Polícia será repressiva e reativa ao fenômeno criminal13. 

 

                                                           
11 Ao nosso entender, espécie de poder legiferante muito além do razoável dentro do sistema 
de freios e contrapesos, ou seja, o Poder Judiciário legislando e exacerbando sua função. 
12 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores; comentários de Francisco Peña; tradução de 
Maria José Lopes da Silva. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Brasília, DF: Fundação 
Universidade de Brasília, 1993, p.78 e 139. 
13 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Op.Cit, p. 29. 
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2- A (in)afastável incidência do contraditório e ampla defesa na fase 
investigativa 

Sabemos que vários direitos fundamentais (sequestro, busca e apreensão de 

bens, violação de domicílio, perecimento da intimidade/vida privada, contas bancárias 

bloqueadas, interceptação de conversas telefônicas/telemáticas, dentre outras, bem 

como a mais gravosa, o cerceamento da liberdade) podem ficar em evidência e/ou 

sofrerem limitações/sobrestamentos na fase investigativa da persecução penal por 

força de todo aparato estatal. Neste sentido, para evitar mácula ao estado de 

inocência, reforça-se a inserção dos institutos comentados (contraditório e ampla 

defesa) desde o início da persecução penal, pois, do contrário, poderá ser tardia 

qualquer revés ao seu estado natural de presumidamente inocente. 
Em regra, no cenário nacional, há um juiz para toda a persecução penal, o 

que, inconsciente ou conscientemente, o mesmo leva consigo uma visão/(re)cognição 

fática daquilo extraído no âmbito da investigação criminal (momento este que o sujeito 

passivo está sem ou com reduzida força defensiva), priorizando argumentos 

favoráveis e menosprezando discursos em sentido oposto ao de seu entendimento 

formatado (ab initio) numa procura definida de informações, servindo esta seleção 

apenas para legitimar sua decisão, o que se depreende pela reverberação do inquérito 

policial por toda a persecução penal (diga-se de passagem, além da perigosa gestão 

probatória do magistrado que, de ofício, poderá produzir provas - art. 156 do CPP), 

tendo a prevalência das hipóteses sobre os fatos, geradores dos quadros mentais 

paranóicos – primato dell`ipotesi sui fatti - quadri mentali paranoidi14..  

Reforça-se o que SCHÜNEMANN15 nos apresenta: “O juiz 

tendencialmente apega-se à imagem do fato que lhe foi transmitida pelos autos da 

investigação preliminar; informações dissonantes desta imagem inicial são não apenas 

menosprezadas, como diria a teoria da dissonância, mas frequentemente sequer 

percebidas”. Assim, o autor alemão se direciona no sentido de que o magistrado é 

“terceiro inconscientemente manipulado”.  

Importante destacar no campo legislativo o PL nº 8045/2010 da Câmara dos 

Deputados (Novo Código de Processo Penal) que traz relevantes modificações na 

fase investigativa da persecução penal, dentre as quais incidência do sistema 

acusatório, contraditório, ampla defesa, alterações de prazos (inclusive com sanções), 

amplitude de regras ao inquérito policial, elimina a presença do juiz-ator na fase 

                                                           
14 CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: Utet, 1986, p. 51. 
15 SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do 
direito/Bernd Schünemann; coordenação Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p.215. 
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investigativa, bem como traz a figura do juiz das garantias, dentre outras, o que 

demostra sintonia do legislador com parâmetros constitucionais e convencionais. 

A exteriorização do princípio do contraditório, na proposta de FAZZALARI, se 

dá em dois momentos. Primeiro com a informazione, consistente no dever de 

informação para que possam ser exercidas as posições jurídicas em face das normas 

processuais e, em um segundo momento, com a reazione, manifestada pela 

possibilidade de movimento processual, sem que se constitua, todavia, este 

movimento, uma obrigação".16LOPES JÚNIOR refere que, com o contraditório, nasce 

para o sujeito passivo, após tomar conhecimento da existência e do teor da imputação 

(direito de informação), a possibilidade de resistência “à pretensão investigatória e 

coercitiva estatal”.17 

O direito à autodefesa é exercido pessoalmente pelo acusado, apresentando 

seus argumentos excludentes e/ou justificadores da conduta, o que poderá influenciar 

a tomada de decisão do magistrado. Por sua vez, o direito à defesa técnica é exercido 

por profissional habilitado (advogado ou defensor público), com legitimidade 

postulatória e conhecimentos técnicos, viabilizando assim a paridade de armas entre a 

acusação e a defesa. GIACOMOLLI18 diz que o direito à defesa técnica surge no 

momento em que se ordena a investigação de uma pessoa ou quando a autoridade 

decide ou executa atos que impliquem na afetação de seus direitos, ou seja, desde a 

etapa preliminar investigatória, no âmbito das medidas cautelares, ao processo de 

cognição e também no momento da execução das sanções criminais. 

Com relação ao acesso aos autos da investigação, temos importantes 

decisões, dentre as quais destacamos a proferida no HC 84548/SP. Ademais, vejamos 

abaixo a Súmula Vinculante n° 14 STF19: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito 
de defesa.” 

No contexto convencional reluz o Pacto de São José da Costa, no art. 8.°, 

                                                           
16 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: Bricolagem de significantes. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006, p. 264.  
17 LOPES JR., Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2001. Para o autor, o contraditório “conduz ao direito de audiência e às alegações 
mútuas das partes na forma dialética”, razão pela qual se relaciona com o princípio do “audiatur 
et altera pars” (LOPES JÚNIOR, Aury Celso Lima. Introdução Crítica ao Processo Penal. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 219). É, conforme ensina, “o direito de ser informado e 
de participar do processo” (idem, p. 222). 
18 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal:abordagem conforme a Constituição 
Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo :Atlas, 2014, página 138 e 139. 
19 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1230. Acesso em: 05 
mar 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1230
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item 2,
 

assegura o direito de informação acerca do conteúdo de uma acusação 

durante todo o processo, garantia que protege o indiciado na fase investigativa. A 

DUDH20, em seu art. 11, assegura à pessoa acusada de um delito todas as garantias 

necessárias à sua defesa, vejamos: 

 Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume–se inocente até que a 

sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em 

que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. (grifamos). 

No mesmo norte, temos o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

que assim dispõe do direito de informação ao investigado dos fatos imputados em seu 

art. 55 do Dec. n° 4.388/200221. 

Importante em nosso ensaio colar o art. 5°, inc. LV da CF/88, vejamos: 

Art. 5°, inc. LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes; (grifamos) 

 

A Constituição/88 traz a expressão “acusados em geral” e “litigantes”, dentre 

os quais estão os “suspeito”,“investigado” ou “indiciado”. MALAN explica que a 

expressão acusados em geral engloba o indiciado porque existe na fase preliminar 

uma acusação informal que “constitui o objeto da investigação”.22 

Neste “jogo” de palavras, próprio CPP, no art. 304, com a redação dada pela 

Lei n.° 11.113/05, nos traz duas lições: a) ao se referir sobre o “suspeito” preso em 

flagrante (fase investigativa), usando o termo “acusado”, temos que sintonizá-lo à 

expressão “acusados em geral” no texto constitucional (art.5°, inc. LV); b) ao 

mencionar “imputações”, nos reforça de que há a mesma na investigação, assim, 

também incide o art.5°, inc. LV da CF/88. 

A incidência do contraditório de ampla defesa na investigação criminal se 

reforçou a partir da vigência em 12 de janeiro de 2016 da Lei n° 13.245/13 (alterou o 

Estatuto da OAB), maximizando direitos fundamentais na fase investigativa pré-

processual, inovando ao mencionar que o descumprimento causará nulidades do ato e 

de seus sucessores frutos deste, bem como responsabilização por abuso de 

autoridade do coator. 

Para tanto, o sujeito passivo não poderá restar inerte diante do poderio 

estatal, sem total conhecimento e sem potencial de reação, ocasião em que o 

                                                           
20http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-
rights/articles-11-20.html. Acesso em: 03 fev. 2017. 
21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm. Acesso em: 03 fev. 2017. 
22 MALAN, Diogo; QUITO, Carina. “Resolução CJF n.° 507/06 e Direitos Fundamentais do 
Investigado”. Boletim do IBCCRIM, São Paulo, n. 165, ago. 2006, p. 18.  

http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
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contraditório e ampla defesa não podem ficar à margem da investigação criminal, 

obrigando ao Delegado de Polícia propiciar vistas do conteúdo materializado (não em 

andamento) nos autos ao investigado, diga-se de passagem a qualquer tempo, com 

ou sem a constituição (pública ou privada) de defensor, bem como realizar gestos 

consonantes ao direito de defesa, como exemplo  recebimento dos pleitos de 

diligências, dilações de prazos para vistas e juntada de documentos,, exames periciais 

propostos pela defesa, oitivas de testemunhas arroladas pela defesa relevantes aos 

esclarecimentos dos fatos, dentre outros. 

Com isso, inspira-se pela eliminação de uma visão rasteira/reducionista sobre 

investigação criminal como um procedimento essencialmente inquisitivo sem 

penetração dos direitos fundamentais, despontando-se, ao nosso sentir, pela 

reformulação desta natureza inquisitorial do inquérito policial, já que não há mais 

espaços aos critérios decisórios exclusivos sem fundamentação da autoridade, sem 

conhecimento do sujeito passivo e dele a viabilidade de expor argumentos defensivos. 

 
Conclusão 

Ao longo do ensaio, vimos que a investigação criminal possui fortes 

influências, reverberando-se por todo o processo, entretanto o sujeito passivo na fase 

investigativa não estaria acobertado em seu direito de tomar conhecimento das 

imputações que pairam sob si e, com isso, viabilizar a(s) tese(s) defensiva(s), 

afastando sua responsabilização e/ou indicando novos rumos ao caso penal. 

É sabido que o inquérito policial acaba delimitando o que será discutido em 

juízo, não se avançando durante a instrução criminal, em linhas gerais, além daquilo 

que restou colhido durante a investigação criminal. Portanto, grande parte das provas 

usadas na fase jurisdicional nasce na etapa preliminar, circunstância que, por si só, já 

demonstra a importância da investigação criminal.23 Ainda mais nesta fase, em que o 

calor (flagrante) dos acontecimentos acabam por resultar nas ditas evidências, as 

quais, segundo expressão de CUNHA MARTINS24 geram um desamor ao 

contraditório. 

Faz-se mister a não restrição ao campo da informação e possibilidade de 

reação à luz dos ditames constitucionais e convencionais com a efetiva participação 

da defesa, gerando a real capacidade de convencimento ao responsável pela 

investigação - Delegado de Polícia. 
                                                           
23 ROVEGNO, André. O Inquérito Policial e os Princípios Constitucionais do Contraditório e da 
Ampla Defesa. Campinas: Bookseller, 2005.  
24 CUNHA MARTINS, Rui. O ponto cego do direito: the brasilian lessons. São Paulo: Atlas, 
2013, p.02. 
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Assim, esperamos que os instrumentos estatais da investigação criminal 

estejam em harmonização à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art. 1º, inc. III da 

CF/88 - fundamento e limite da interferência estatal), pois o indivíduo jamais poderá 

ser tratado como objeto, bem como os fins, a qualquer preço, não poderão justificar os 

meios/instrumentos empregados, devendo serem excluídas as práticas autoritárias 

nas funções de Estado - investigação, acusação e jurisdição - propiciando aos ajustes 

necessários aos paradigmas normativos constitucionais e convencionais. 
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CAPÍTULO XXI 
 

O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NOS CONTRATOS DE CONSUMO À 
DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE LUSO-BRASILEIRA DO INSTITUTO 

 
Elaine Brito da Silva1 

Levi Jefferson Batista2 

Universidade do Minho 

 

I- INTRODUÇÃO 

O conceito de direito de arrependimento é muito semelhante nas suas versões 

brasileira e lusófona, salvaguardadas algumas peculiaridades, em geral, trata-se de 

um direito potestativo, unilateral que visa à resolução do contrato durante certo prazo 

de reflexão, evidentemente também com intenção de proteger o consumidor, parte 

débil da relação de consumo.  

O direito de arrependimento no ordenamento jurídico português remonta os idos 

da década de 70, no âmbito de algumas legislações de países europeus. Contudo, em 

Portugal, a figura somente é incluída em seu ordenamento jurídico na década 

seguinte, por meio da transposição da Directiva 85/577/CEE no DL 272/87, atualmente 

revogado3.  A principal ferramenta jurídica reguladora deste instituo no ordenamento 

jurídico português atual é o DL 24/2014. Jorge Morais Carvalho, em sua obra Manual 

do Direito do Consumo, a fim de abarcar de forma mais ampla a figura do direito de 

arrependimento propõe que sua definição seja o “direito concedido legal ou 

contratualmente ao consumidor de se desvincular unilateralmente de um contrato, sem 

necessidade de indicação de um motivo”4. 

No ordenamento jurídico brasileiro, além da entrada em vigor da lei 8.708/90, o 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), a principal ferramenta legislativa para 

regular as relações de consumo, teve mais recentemente a publicação do Decreto 

7.692/13 que reforçou e complementou algumas omissões legislativas do primeiro, 

omissões que geravam certa dificuldade de cumprir o instituto em casos que 

                                                           
1 Mestranda em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho, Portugal; Especialista 
em Direito Processual Civil pela Universidade Candido Mendes-UCAM, Brasil; Bacharel em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Brasil; Advogada. 
2 Mestrando em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho, Portugal; Especialista 
em Direito Administrativo pela Universidade Candido Mendes-UCAM, Brasil; Bacharel em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Brasil; Advogado.  
3 CARVALHO, Jorge de Morais. Manual de Direito do Consumidor. 3ª edição. Coimbra: Almedina, 2016. 
ISBN 978-972-40-6384-3. Pp.119. 
4 Ibidem, pp. 121. 
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envolviam relações consumeristas, como por exemplo, o direito de manifestar o 

arrependimento ter mediante o mesmo meio que o consumidor realizou o contrato de 

consumo, dificultando assim às exigências do fornecedor para dificultar a 

manifestação deste instituto. 

Portanto, percebe-se que se trata de um direito que visa à proteção da parte 

mais fraca da relação contratual, o consumidor, que, por vezes, “[...]vê a sua 

autonomia privada restringida e manipulada, quer por técnicas de comercialização 

persuasivas e ardilosas, quer pela insuficiência ou excessiva complexidade das 

informações relativas ao contrato e ao seu objeto, o que afeta a sua liberdade de 

estipulação negocial”5, que pode não ser sua real vontade. 

Trata-se de um direito exercido de forma unilateral pelo consumidor, não 

necessitando da concordância da outra parte, e sem a obrigatoriedade de prestar 

qualquer explicação para sua prática, ou seja, o contrato pode ter sido cumprido 

pontualmente, com boa qualidade e excepcional profissionalismo, e se, mesmo assim, 

o consumidor quiser exercer seu direito de arrependimento, poderá fazê-lo sem 

precisar apresentar qualquer satisfação. 

Também não pressupõe contrapartida, assim, via de regra não há onerosidade 

no direito de arrependimento, porém Jorge Morais Carvalho explica que essa 

característica não constitui um elemento essencial dessa figura jurídica, uma vez que 

há casos em que pode ser exercido pelo consumidor de forma onerosa, dentro de um 

limite de preço6. 

 

II - O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTU-
GUÊS 

Na definição de direito de arrependimento7 reconhece-se que, além das 

hipóteses de concessão pela lei, para proteção da parte débil da relação, é possível 

que as partes possam, em comum acordo, pactuar livremente um prazo no qual o 

consumidor possa exercer tal direito. Ressalte-se que “As partes não podem, no 

entanto, alterar o regime aplicável a uma ocorrência de direito de arrependimento de 

fonte legal”8. Assim, percebe-se que, quando esse direito advém de fonte contratual, é 

utilizado para atrair e manter a clientela, tratando-se de verdadeira estratégia de 

                                                           
5 TEIXEIRA DE SOUSA, Alexandra José Nóbrega. O Direito de Arrependimento nos Contratos 
Celebrados à Distância e Fora do Estabelecimento. Universidade Nova de Lisboa: 2015. Dissertação de 
mestrado. Pp.06. 
6 Ibidem, pp.121. 
7 CARVALHO, Jorge de Morais, Op. Cit., pp.121. “Direito concedido legal ou contratualmente ao 
consumidor de se desvincular unilateralmente de um contrato, sem necessidade de indicação de um 
motivo.” 
8 Ibidem, pp.20. 
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marketing comercial9, pois, diante da possibilidade de uma desistência futura, o 

consumidor é induzido a celebrar o contrato mais facilmente. 

Na lei, o direito de arrependimento encontra-se previsto no artigo 10º da DL 

24/2014, de 14 fevereiro, que é a transposição da Directiva nº 2011/83/UE, de 25 de 

outubro de 2011, que se refere aos contratos celebrados à distância10 a aos contratos 

celebrados fora do estabelecimento comercial, ou seja, tratam-se de contratos 

celebrados sem que as partes estejam fisicamente presentes no mesmo ambiente, 

onde assume o consumidor uma posição débil perante o profissional, e a qual 

necessita de proteção legal. 

Em se tratando do prazo do direito de arrependimento, no ordenamento 

português, o mesmo é de 14 dias corridos, no entanto quando não é fornecida à  

informação sobre o prazo e o procedimento para o exercício do direito de 

arrependimento, ocorre uma extensão do prazo de reflexão, somando-se 12 meses 

aos 14 dias iniciais “Se o fornecedor de bens ou prestador de serviços não cumprir o 

dever de informação pré-contratual determinado na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º, o 

prazo para o exercício do direito de livre resolução é de 12 meses a contar da data do 

termo do prazo inicial a que se refere o número anterior.” Tal proteção decorre da 

interpretação de que, não sendo fornecida tal informação e o consumidor ignore seu 

direito, faz-se necessário o alargamento do prazo com vistas a equilibrar essa 

situação, bem como incentivar que os profissionais informem aos seus clientes sobre 

esse direito11-12. 

Ainda, no que tange ao prazo para o exercício do direito de arrependimento, é 

importante observar que, quando se trata de prestação de serviço, é possível que, 

mesmo após o início da execução, o consumidor se utilize do direito de 

arrependimento para fins de resolução do contrato, havendo, contudo, que ressarcir o 

profissional, no que já foi realizado (artigo 15º, nº 2, do DL 24/2014). Já, quando se 

tratar de contrato misto, fornecimento de mercadoria e prestação de serviço, o prazo 

                                                           
9 Reid Hoffman e Ben Casnocha, citados em CARVALHO, Jorge de Morais,pp121, utilizam como exemplo 
o caso da sapataria Zappos que concedeu “um serviço de apoio ao cliente espantoso, enquanto outras 
sapatarias on line[...] ofereciam um prazo de devolução de 30 dias, a Zappos ganhou reputação ao ser a 
primeira a garantir um prazo de devolução de 365 dias para todos os produtos vendidos”. 
10 Conforme definição disposta no artigo 3º, alínea f, do DL 24/2014, o contrato celebrado à distância é 
“...um contrato celebrado entre o consumidor e o fornecedor de bens ou o prestador de serviços sem 
presença física simultânea de ambos, e integrado num sistema de venda ou prestação de serviços 
organizado para o comércio à distância mediante a utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de 
comunicação à distância até à celebração do contrato, incluindo a própria celebração;” 
11 CARVALHO, Jorge de Morais. Op. Cit. 121. 
12 Nesse sentido, como regra geral, a Carta Magna portuguesa inclui o direito à informação dentre os 
direitos balizadores da relação de consumo (artigo 60º, da CRP). Já a LDC também dispõe sobre 
necessidade de observância do direito de informação tanto na fase de negociação quanto na celebração 
do contrato (artigo 8º). O DL 24/2014, ao longo de suas disposições trata de maneira enfática a 
necessidade de respeitar tal direito (artigo 4º). 
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de 14 dias deve ter início a partir da entrega do bem, nos moldes do artigo 10º, nº1,b, 

do DL 24/201413. 

A forma para o exercício do direito do arrependimento encontra respaldo 

jurídico no artigo 11º, nº1, do DL 24/2014, o qual prevê que o consumidor pode utilizar-

se do modelo de livre resolução constante da parte B do anexo do DL, ou de qualquer 

outra forma de declaração inequívoca de resolução do contrato, que abrange carta, 

telefonema e devolução do bem14, podendo ainda utilizar-se, quando disponível pelo 

profissional, sítios da internet, nos moldes do artigo 11º, nº 4, do aludido DL.  

Quanto aos efeitos, a principal obrigação do consumidor decorrente do 

exercício de arrependimento consiste na obrigatória conservação do bem e sua 

posterior devolução, manifestada no prazo legal de 14 dias, nos moldes do artigo 13º, 

do DL 24/2014. Em sua contrapartida, cabe ao profissional a restituição do valor pago 

ao consumidor, conforme determina o artigo 12º, nº 1, do mesmo DL. 

Consequentemente, os principais efeitos do contrato anteriormente celebrado são 

desfeitos (artigo 11º, do mesmo DL), sendo o exercício do direito de eficácia ex tunc15.  

Prevê a norma legal, que é de responsabilidade do consumidor a devolução do 

bem dentro do prazo de 14 dias, caso o fornecedor não se ofereça para buscá-lo 

(artigo 13º,1, DL). Em regra, os custos com a devolução do bem é suportado pelo 

consumidor, salvo exceções dispostas no artigo 13º, nº 2, a e b, do DL 24/2014, 

quando o fornecedor concordar em suportar os custos ou quando o consumidor não 

for informado que deverá arcar os custos da devolução do bem decorrentes da 

resolução do contrato por exercício do direito de arrependimento ou, ainda, em 

decorrência da natureza ou dimensão do bem (artigo 12º, nº 5, do DL 24/2014). Frise-

se que, caso o consumidor não devolva ou dificulte a recolha do bem pelo fornecedor, 

poderá ser responsabilizado civilmente, sem que, contudo, o incumprimento do dever 

devolução seja identificado como revogação do direito exercido16.  

Já os custos suportados em razão da manutenção do bem, estes, via de regra, 

serão de responsabilidade também do consumidor, em sentido contrário ao que 

restava disposto no antigo regime (artigo 8º, nº1, DL 143/2001)17. E, quanto à forma do 

reembolso, este será efetuado através do mesmo meio utilizado pelo consumidor para 

pagamento, salvo acordo em contrário (artigo 12º, nº 2, DL 24/2014). Conforme explica 

Jorge de Morais Carvalho, por se tratar de um contrato sinalagmático, o reembolso 

somente é devido após a devolução do bem pelo consumidor, nos moldes da exceção 

                                                           
13 Ibidem. 
14 Ibidem, 175. 
15 Ibidem, 180 
16 TEIXEIRA DE SOUSA, Alexandra José Nóbrega. Op. Cit., pp. 88. 
17 CARVALHO, Jorge de Morais. Op. Cit.181. 
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de não cumprimento do contrato disposto no artigo 428º, do CC18. Ressalte-se que, 

caso o reembolso do pagamento não seja efetuado no prazo de 14 dias, o fornecedor 

deverá devolver em dobro o valor pago pelo consumidor, no prazo de 15 dias 

seguintes, sem prejuízo de eventual indenização por danos sofrido pelo consumidor 

(artigo 12º, nº 6, DL 24/2016). 

Já quando o objeto do contrato for uma prestação de serviço, faz-se mister 

verificar se a execução do serviço teve início ou não. Sendo observado o início da 

prestação do serviço, com posterior utilização do direito de arrependimento no prazo 

legal, o consumidor deverá pagar ao prestador “... um montante proporcional ao que 

foi efetivamente prestado até ao momento da comunicação da resolução, em relação 

ao conjunto das prestações previstas no contrato.” (artigo 15º, nº2,DL 24/2014). 

Contudo, não haverá obrigatoriedade de pagamento pelo consumidor, mesmo após o 

início da prestação de serviço, nos casos previstos no artigo 15º, nº 5, do DL 

24/201419.20 

Por fim, cabe ressaltar que, a própria legislação expressamente prevê as 

hipóteses excepcionais ao direito de livre resolução do contrato por parte do 

consumidor em seu artigo 17º, do DL 24/2014, as quais não serão analisadas no 

presente trabalho em razão da limitação da extensão do estudo. 

 

III- O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

O direito de arrependimento na legislação brasileira tem sua maior 

expressividade no Código de Defesa do Consumidor, artigo 49º, onde se estabelece 

                                                           
18 Ibidem, pp. 182. 
19Artigo 15, nº 5 - O consumidor não suporta quaisquer custos: 
a) Relativos à execução dos serviços durante o prazo de livre resolução, se:  
i) O prestador do serviço não tiver cumprido o dever de informação pré-contratual previsto nas alíneas j) 
ou m) do n.º 1 do artigo 4.º, ou ii) O consumidor não tiver solicitado expressamente o início do serviço 
durante o prazo de livre resolução; ou  
b) Relativos ao fornecimento, na totalidade ou em parte, de conteúdos digitais que não sejam fornecidos 
num suporte material, se: i) O consumidor não tiver dado o seu consentimento prévio para que a 
execução tenha início antes do fim do prazo de 14 dias referido no artigo 10.º, ii) O consumidor não tiver 
reconhecido que perde o seu direito de livre resolução ao dar o seu consentimento, ou iii) O fornecedor de 
bens não tiver fornecido a confirmação do consentimento prévio e expresso do consumidor.  
20 Estão excluídas das regras dos contratos a domicílio as vendas de propostas de seguro; as atividades 
de investimento em instrumentos financeiros; e uma parte referida aos contratos de imóveis, por exemplo, 
compra e venda e contratos de empreitada, que ainda terão por objeto sua construção. Outra excludente 
importante desse direito ocorre quando o fornecedor está a pedido expresso do consumidor no local da 
celebração do contrato, pois o regime de venda a domicílio é necessariamente afastado quando a 
iniciativa parte do consumidor. Todavia o regime volta a figurar, ainda que houvesse o pedido com 
antecedência, concordância e declaração expressa de vontade por parte do consumidor, mas a venda 
tenha sido de produto alheio ao tratado; ou a venda realizada seja de outros bens ou serviços que o 
consumidor não tenha solicitado ou podido razoavelmente saber; ou ainda quando o contrato é celebrado 
com pessoa alheia a quem o fornecedor fez o contato. 
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que a compra feita fora de estabelecimento comercial21 respeitará um prazo de 

arrependimento de até 7 dias22.  

Assim como no ordenamento português, o instituto também tem a intenção de 

proteger o consumidor que compra por impulso, vítimas das técnicas cada vez mais 

modernas, muitas vezes cercadas de pseudo-vantagens por parte do fornecedor23. O 

prazo de reflexão é sua ratio, sua lógica é justamente permitir que o consumidor se 

retrate das compras impulsivas, das compras emocionais, que são aquelas compras 

não refletidas, pois o comprador não procurou o estabelecimento, embora “procurar o 

estabelecimento” não seja um fator determinante, uma vez que na grande maioria das 

vezes o consumidor foi atraído em casa, seja numa ligação telefônica ou em um e-mail 

recebido. 

A expressão “por telefone ou a domicílio” disposta no artigo 49º, do CDC, está 

a aludir de uma maneira exemplificativa, logo a expressão “fora do estabelecimento” 

deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva, ou seja, no ordenamento 

jurídico brasileiro não há distinção entre venda a domicílio ou à distância, tudo está 

englobado em um mesmo conjunto que se localiza “fora do estabelecimento físico”.  

Como já dito, o prazo de arrependimento (alguns doutrinadores brasileiros 

preferem prazo de reflexão) no ordenamento jurídico brasileiro é de 7 dias24, no 

entanto também independe de justificativa, trata-se de direito potestativo onde se opta 

pela rescisão unilateral do contrato, pois quis o legislador que o consumidor tivesse 

certeza da compra, já que não foi uma decisão ativa (ele não foi até a loja, em regra), 

além de não poder examinar, até mesmo para testes, o produto ou serviço em 

concreto.  

                                                           
21 É verdade que a letra da lei menciona contratos realizados por telefone ou a domicílio, pois em tempo 
de sua promulgação, pelos idos de 1990, estes eram os contratos mais celebrados fora do 
estabelecimento comercial. Atualmente, tal negociação tem o maior abrangência nos contratos 
celebrados a partir de compras feitas pela internet que, apesar de não citada, também está 
contemplada pelo artigo em questão, ou qualquer outro sistema de venda existente . 

22 Art. 49 (CDC). O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamente atualizados. 

23 Ibidem. Pp.816 
24 Artigo 49º, CDC. 
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É necessária a manifestação de sua desistência25, contudo, nada impede o 

fornecedor de estipular um prazo maior na tentativa de fidelizar clientes, nesse caso, 

como prevê o ordenamento jurídico brasileiro, a oferta vincula o fornecedor26. 

A contagem do prazo inicia-se da assinatura do contrato ou recebimento do 

produto ou serviço, não importando qual seja a sua forma de pagamento, a vista ou 

parcelado. Apesar de a norma expressamente dispor a assinatura do contrato como 

termo inicial, o prazo somente terá início se de imediato o consumidor, ainda que fora 

do estabelecimento comercial, receber o produto ou serviço, e ter condições de aferir 

se aquele bem é útil ou não. Por exemplo, um curso online normalmente é 

disponibilizado logo após a assinatura eletrônica do contrato, quando terá início a 

contagem do prazo de reflexão, em contrapartida, a aquisição de um micro-ondas via 

comércio eletrônico terá seu prazo de reflexão iniciado quando da chegada do 

produto27.  

O efeito da manifestação de desistência é ex tunc, ou seja, retornam ao status 

quo, como se nunca tivessem sido celebrados, e qualquer pagamento que tenha sido 

celebrado deverá ser estornado, bem como qualquer outra despesa referente à 

entrega ou devolução poderá ser cobrada do vendedor, ou até mesmo do fornecedor 

(quando este também for vendedor), inclusive com o transporte. É assegurado ao 

consumidor que ele não suporte nenhum tipo de despesa, assim, se não quer mais 

aquele negócio, pode se valer do seu direito potestativo à resolução contratual, sem 

nenhum ônus e sem nenhum custo28.  

Ainda que a operação contratual envolva uma terceira parte, como uma 

administradora de cartões de crédito, o efeito continua ex tunc, há uma solidariedade 

entre as partes que viabilizaram o negócio ao consumidor, assim, qualquer contrato 

                                                           
25 A lei brasileira não exige nenhuma formalidade para o consumidor sacramentar a desistência, podendo 
fazê-lo, inclusive, pelo mesmo meio que comprou, a internet, por exemplo. No entanto, precisa ele possuir 
instrumento probatório necessario para provar essa manifestação de desistência. 
26 Art. 30 (CDC) - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
27 Esse preceito é propositadamente amplo para que no caso concreto o juiz possa avaliar qual o termo 
inicial que irá atingir a finalidade do instituto. Normalmente, o evento que acontece por último é a 
entrega do produto, mas há casos em que essa interpretação não é adequada ao caso concreto, como 
quando a entrega acontecer depois de muito tempo. Portanto, a entrega da coisa vai marcar o início do 
prazo, mas é somente uma tendência. 
28 Importante observar, ainda, que os efeitos do exercício do direito de arrependimento nos contratos à 
distância ou a domicílio, também afetam os contratos acessórios, os quais seguirão a mesma sorte do 
contrato principal, pelo que, havendo a resolução deste, consequentemente cessarão os efeitos 
daquele, sem necessário pagamento de eventuais indenizações, salvo exceções (artigo 16, do DL 
24/2014). 
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acessório que exista para viabilizar a compra principal do objeto de consumo será 

afetada29. 

O fornecedor que escolhe práticas comerciais mais eficazes, como marketing 

direto ou vendas em domicílio, isto é, sem estabelecimento comercial, suporta o risco 

do negócio, de maneira que não possui meios de reclamar, caso a relação jurídica 

seja desfeita por motivo de arrependimento do consumidor. É justamente essa prática 

comercial mais incisiva que o fez levar vantagem na concorrência sobre outro 

fornecedor e conquistar o consumidor, logo, ele deve arcar com o ónus pela 

impossibilidade do negócio. No entanto como todo contrato, pautado pelo princípio da 

boa-fé objetiva, não pode o consumidor abusar do direito de arrependimento, deverá 

cuidar, por exemplo, para que o bem não se desvalorize, devendo evitar utilizá-lo ou 

danificá-lo (violar um pacote, experimentar um creme, manusear um livro, etc.) quando 

possível, pois dependendo da transformação que aquele bem sofra, poderá significar a 

desistência do vínculo obrigacional.  

 
IV- CONCLUSÃO 
 Conclui-se que o direito de arrependimento em ambos ordenamentos possuem 

características muito semelhantes, trata-se de um instituto que visa à proteção do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação, através de uma manifestação unilateral 

de arrependimento ao estabelecer certa relação de consumo (feita fora do 

estabelecimento comercial), imotivada, potestativa e dentro de uma prazo.  

No ordenamento jurídico brasileiro surgiu com a promulgação do CDC, em 

1990, que certamente foi influenciado pela Diretiva Europeia 85/577/CE, que também 

está na raíz do instituto no ordenamento jurídico português. No país sul-americano, o 

chamado prazo de reflexão é de sete dias contado, via de regra, da entrega do 

produto comprado fora do estabelecimento, enquando no ordenamento jurídico 

português esse prazo se estende até  décimo quarto dia. Uma semelhança, é quanto à 

ausência de restrições ao direito de arrependimento, no direito brasileiro, basta que 

seus requisitos estejam apresentados na situação em concreto para que o consumidor 

possa manifestá-lo por qualquer forma.  

No Brasil, também não há limitação ao exercício do direito do consumidor nos 

contratos de prestação de serviços, já foram totalmente realizados e/ou efetivamente 

entregues. Já em Portugal, a questão é resolvida pelo art. 17º, do Decreto Lei 

24/2014, o qual possui extenso rol de limitações ao exercício do direito de resolução 

do contrato, inclusive, no que tange aos contratos de prestação de serviços quando a 

                                                           
29NUNES, Rizzato. Op. Cit. Pp 705 
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execução já tenha tido início, fornecimento de produtos por encomenda e etc. Logo, ao 

contrário de Portugal e demais países da Europa, a legislação brasileira deixou de 

apontar hipóteses em que o arrependimento não possa vigorar. 

A falta de informação sobre o exercício do direito de arrependimento, do prazo 

e forma,  em Portugal, pode alargar o período para exercício em até um ano mais os 

14 dias, enquando que no ordenamento jurídico brasileiro vale a máxima Dormientibus 

non succurrit jus, ou seja, o direito não socorre aos que dormem, não havendo 

qualquer extensão. Outro ponto importante é que não há diferenciação no 

ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito aos contratos celebrados a 

distância ou a domicilio, ambos estão inclusos em uma macrocategoria que é a do 

“contrato fora do estabelecimento”. 

 No Brasil, os custos com o transporte são via de regra do fornecedor, defende 

a doutrina que o mesmo faz parte do risco do negócio, e o fato de custear o transporte 

pode ter colocado aquele fornecedor em vantagem em relação aos seus concorrentes, 

salvo disposição em contrário. Já na doutrina portuguesa, em sentido contrário, via de 

regra, dispõe que os custos pertencem ao consumidor, salvo disposição em contrário 

ou quando o dever de informação sobre a incidência do custo em caso de desistência 

não é respeitado. 

 Por fim, é importante frisar que em ambos os ordenamentos, o exercício do 

direito de arrependimento deve ser pautado pela boa-fé objetiva dos contratos e 

limitado pelo abuso de direito.  
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 INTRODUÇÃO 

O Direito Ambiental é responsável por estabelecer os mecanismos normativos 

que disciplinam as atividades humanas em face do meio ambiente. Torna-se uma 

atividade complexa, vez que busca o equilíbrio entre o acesso e a preservação dos 

bens naturais a fim de evitar a sua escassez ou dano.3 

Nesse viés, o Direito Ambiental possui finalidade de regular a apropriação 

econômica dos bens ambientais, buscando a sustentabilidade dos recursos, o seu 

desenvolvimento econômico e social, integrando a saúde e qualidade de vida da 

população.4 

A Constituição Brasileira dispõe no caput do art. 225 que todos possuem o 

direito a um meio ambiente equilibrado, podendo ser exigido por qualquer cidadão 

quando houver violação ao bem jurídico fundamental. Por sua vez, o art. 5º da referida 

Carta Magna estabelece em no inciso LXXIII que a Ação Popular é o mecanismo 

adequado para anular qualquer ato lesivo que ofenda não apenas a moralidade 

administrativa, mas sobretudo ao meio ambiente, conforme preceitua o artigo abaixo: 

                                                           
1 Graduada em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba (Unicuritiba). Pós-Graduanda pela 
Fundação Escola do Ministério Público do Paraná. Integrante do Grupo de Estudos 
“Hermenêutica Constitucional e a Concretização dos Direitos Fundamentais na Pós-
Modernidade” (Unicuritba) e Direito e Cidadania do Programa do Mestrado do Unicuritiba. 
2 Professor de Direito Empresarial no Máster en Abogacía da Universidad Europea de Madrid. 
Doutorado em Direito Empresarial – Universidade de Vigo (Espanha). Investigador doutoral da 
Faculdade de Direito da Universidad de Alcalá, Madrid, com bolsa DPE da Fundação CAPES, 
Ministério da Educação, Brasil. Mestre em Direito dos Contratos e da Empresa pela 
Universidade do Minho. E-mail: fabio.da@edu.uah.es 
3 Cfr. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 05-07. 
4 Ibid., p. 11-12. 
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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 moradia administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o ato salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus a sucumbência.5 

Além da Ação popular, a Constituição brasileira prevê a Ação Civil Pública (art. 

129, III) que é privativa do Ministério Público e, ainda possui as ações inerentes ao 

controle de constitucionalidade, inconstitucionalidade e arguição de violação de 

preceito fundamental (utilizada em caso excepcional, quando a lei for anterior a CF de 

88 e/ou se tratar de Lei Municipal que a afronte a constituição vigente.6  

No que concerne ao princípio da precaução, teve origem na década de 70 na 

Alemanha, cuja ideia é de que a política ambiental não seja limitada apenas para 

reduzir ou eliminar o risco já existente, mas que seja combatida desde o início como 

uma prevenção ao dano que impõe avaliações previas dos impactos ambientais 

causados, para que seja autorizado determinado empreendimento.7 

Frisa-se que o princípio da prevenção é diverso da precaução, posto que a 

prevenção trata de risco e impactos já previsto e conhecidos pela ciência, todavia, o 

princípio da precaução trabalha com o risco incerto, perigo abstrato, em que sugere 

cuidados antecipados para que não venha acontecer danos indesejáveis, como efeitos 

maléficos contra o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais e proteção vegetal 

(MILARÉ, 2013).8 

Nessa linha, entende-se que o princípio da precaução não significa 

necessariamente a interrupção da atividade, mas sim a adoção de meios eficazes para 

a preservação e inibição dos danos ao meio ambiente, levando em conta a 

disponibilidade dos bens ambientais e sua respectiva escassez, as particularidades 

locais para que ocorra de fato a proteção ambiental.9 

A pesquisa pretende contribuir para conscientização da sociedade, sobre a 

importância da cooperação com o Poder Público, Empresários e entidades não 

governamentais na preservação do meio ambiente, no sentido de resguardar que as 

gerações futuras possam ter acesso aos bens naturais, biodiversidade, a fauna e a 

                                                           
5 Vide in art. 5, inciso LXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil. 
6 ANTUNES, op. cit., p. 29. 
7 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda. 2014. p. 94-96. 
8 MILARÉ, ÉDIS. Direito do ambiente. 8. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais., 2013. p. 
262-264. 
9 ANTUNES, 2013. p. 36-40. 
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flora e aos benefícios que o meio-ambiente ecologicamente equilibrado traz para a 

qualidade da vida humana e proteção contra doenças derivadas da poluição.10 

1. A TRÍADE DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

A cultura do exagero e do descartável é típica dos tempos atuais. De outro 

lado, é sabido que os meios naturais são limitados frente ao excesso de consumo. 

Neste sentido, para se equilibrar a favor da sustentabilidade, há que se equacionar os 

valores ambientais, do qual a responsabilidade é compartilhada (uma verdadeira 

corresponsabilidade) entre os agentes de produção, a sociedade civil e o Estado. 

No primeiro polo encontra-se a responsabilidade social empresarial (RSE), já 

há muito tempo consagrada pelos instrumentos de política de caráter recomendatório. 

Assim, tem-se entendido que responsabilidade social «não é uma realidade física, mas 

uma construção social, que cada um vê desde a ótica de seus conhecimentos, 

capacidades e interesses»11, por isso, a dificuldade de concretizá-la. Habitualmente na 

definição da RSE aparecem componentes com referência a três âmbitos de 

responsabilidade: econômico, social e meio ambiental. São os chamados três 

objetivos da responsabilidade social das empresas. Defende-se, que tais 

responsabilidades são de caráter ético, e são, portanto, voluntárias. A referida 

voluntariedade tem como um dos seus principais receptores os interlocutores, ou seja, 

os stakeholders12. Neste contexto, faz-se referência ao caráter integrado da RSE à 

estratégia, às políticas e às operações da empresa. Resulta claramente que a RSE se 

coloca em um campo complexo e ainda não é simples clarificar a sua localização. 

Vários conceitos foram testados na definição da RSE. Entre esses, a Comissão 

Europeia anotou uma definição simplificada. Na Seção 3.1 da “A renewed EU strategy 

2011-14 for Corporate Social Responsability”, reporta à RSE como “a responsabilidade 

das empresas pelos seus impactos sobre a sociedade”. 

                                                           
10 SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed.  São Paulo: 
Malheiros, 2012. p. 319. 
11 Cfr. ARGANDOÑA, Antonio. ¿Qué es y qué no es la Responsabilidad Social, in Revista del 
Instituto de Estudios Económicos – Responsabilidad Social Corporativa, n.º 1/2012, 
Madrid, p. 2. Vide VEIGA, Fábio da Silva; SILVA, Érica Guerra. “Empresa e direitos humanos: 
da governança corporativa à responsabilidade social”, in: Revista Luso-brasileira, ano 2, n. 4, 
Lisboa, 2016, p. 617. 
12 Cfr. VEIGA, Fábio da Silva. “El gobierno de las sociedades y los derechos humanos de los 
stakeholders”, in: MIRANDA GONÇALVES, Rubén (Coord.).  Derechos humanos y juventud, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2015; Vide VEIGA, Fábio da Silva. “The influences 
of public law on private law and the correlations of the corporate social responsibility vs. the 
human rights”, in: Book of abstracts - 8th meeting of young researchers of University of 
Porto, 2015, p. 214. 
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Considerando o polo do consumidor na tríade da sustentabilidade dos valores 

ambientais, caberia a este uma atitude proativa, no sentido de estimular a 

preocupação com a geração de resíduo e os impactos gerados pelo mesmo, 

empenhando-se em reduzi-lo13. 

Por sua vez ao Estado caberia a implementação de leis e de políticas 

públicas14 voltadas à adequação dos valores ambientais e no fomento de mecanismos 

de integração da responsabilidade socioambiental.  

2. POLITICA BRASILEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No Brasil, a preocupação com o correto descarte dos resíduos sólidos 

caminhou em passos lentos15. Pode ser levado em conta a falta de educação 

ambiental na escola que trouxe como consequência, a ausência de conscientização da 

população sob a importância de separar o lixo reciclável e insuficiência do Poder 

Público quanto ao fomento das cooperativas de reciclagem16. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi remodelada através da Lei 

nº 12.305/10, que trouxe em seu artigo 1º, os objetivos, diretrizes e instrumentos 

inerentes a gestão dos resíduos sólidos, tal como a previsão de responsabilidade dos 

responsáveis (pessoa física ou jurídica) pelo ato ilícito dever de o e do Poder Público.  

A PNRS constitui um marco legal histórico de exigência constitucional, 

compartilhando a corresponsabilidade pela gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos entre os poderes estatais dos diferentes níveis federativos e entre os agentes 

econômicos e sociais.  

No Brasil a valorização do profissional “catador de lixo” se contrapõe aos 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 7º), dentre eles estão: a) o 

estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; b) adoção, desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como 

                                                           
13 Nesse sentido, vide EFING, Antônio Carlos; KALIL, Ana Paula Maciel Costa.“Consumo 
consciente: o anverso subjacente da política nacional de resíduos sólidos”, in: Revista Jurídica 
FA7, Fortaleza, vol. 13, n. 2. Jul-dez, 2016, p. 34. 
14 VEIGA, Fábio da Silva; FERREIRA, Rui M. Zeferino. “Lobbies, grupos de interesse e a sua 
intervenção nas políticas públicas: regulamentação e supervisão através do estudo do sistema 
americano”, in: Revista Ballot, vol. 1, n. 2, set-dez., Rio de Janeiro, 2015, p. 01-21. 
15 Vide GUERRA, Sidney; AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. “Responsabilidade 
socioambiental e direito: explorando conectividades e as perspectivas a partir da política 
nacional de resíduos sólidos”, in: Revista de Direito da UNIGRANRIO, sem data, p. 22. 
16 MANNARINO, Camille Ferreira; FERREIRA, João Alberto, GANDOLLA, Mauro. 
Contribuições para a evolução do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil 
com base na experiência Europeia. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/esa/2016nahead/1809-4457-esa-S1413_41522016146475.pdf >. 
Acesso em: 23 fev. 2017. 
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forma de minimizar impactos ambientais; incentivo à indústria da reciclagem, tendo em 

vista o fomento de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; integração dos catadores de materiais reutilizáveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos17. 

Ressalta-se que cabe ao Poder Público atuar subsidiariamente, assim que 

tenha a informação do dano ou evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública em 

razão do gerenciamento de resíduos sólidos (art. 29). Assim, os sujeitos responsáveis 

(pessoa física ou jurídica) deverão ressarcir integralmente o Poder Público18. 

No que tange a reutilização de embalagens, as empresas devem possui 

políticas de reutilização ou reciclagem, desse modo devem ser tecnicamente 

projetadas para serem reutilizadas, caso não seja possível a sua reutilização, o 

material será reciclado. Para que isto ocorra, é necessário que as empresas possuam 

postos de captação das embalagens. 

A título de exemplo, as pilhas e baterias que contem lítio dentre outros resíduos 

perigosos, como mercúrio, chumbo, são submetidas ao uma logística reversa que 

assegure o retorno dos produtos pelo consumidor de forma de impedir o descarte em 

solo e contaminação dos rios, conforme estabelece o art. 33, I da PNRS19. 

A lei de descarte de resíduos sólidos proíbe o lançamento de desejos e 

resíduos sólidos, em praia, mar, ou qualquer corpo hídrico, a queima a céu aberto ou 

em recipientes não destinados para essa finalidade. Sendo também proibida a 

importação de resíduos sólidos ou rejeitos considerados como perigosos que causem 

dano ao meio ambiente, à saúde pública a sanidade vegetal, ainda que seja para a 

reutilização, tratamento ou recuperação (art. 47).20 

2.1. PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR E A CORRESPONSABILIDADE NO 
PÓS-CONSUMO 

Princípio do poluidor pagador na seara da responsabilidade civil pós-consumo 

significa que os responsáveis podem ser chamados a responder diretamente pelos 

impactos dos produtos inseridos no mercado, de modo que a sua utilização é 

                                                           
17 BRASIL. Lei n. 12.305 de 2 agosto de 2010. Política nacional de resíduos sólidos. 2. ed. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. 
18 BRASIL. Lei n. 12.305 de 2 agosto de 2010. Política nacional de resíduos sólidos. 2. ed. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. 
19 BRASIL. Lei n. 12.305 de 2 agosto de 2010. Política nacional de resíduos sólidos. 2. ed. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. 
20 Vide em Lei nº 12.305/10 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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prejudicial para toda a sociedade, como por exemplo, o uso exacerbado das sacolas 

plásticas que demoram anos para serem eliminados no meio ambiente21. 

Segundo Edis Milaré,22 o produto tem como acessório o seu custo social, 

denominados de danos externos no pós-consumo. Os agentes de produção, no qual 

se destaca a classe empresarial, devem levar em conta os custos da poluição dos 

seus produtos, ou seja, os custos externos do dano acompanham o processo que 

percorre o material. 

No que consiste à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

verifica-se a preocupação especial com os resíduos do pós-consumo. O cuidado com 

os resíduos envolve a logística de acondicionamento, separação por tipo de material 

(plástico, papel, vidro, componentes eletrônicos, orgânicos), o transporte dessa 

matéria e a sua destinação final.23 A poluição sobre o meio aquático consiste na 

inserção de resíduos das indústrias, do comércio e do próprio homem com a ausência 

de saneamento básico para o tratamento dos dejetos que são despejados nos rios e 

mares24. 

Nesse viés, o princípio do poluidor-pagador leva em conta os custos da 

poluição, contudo, não visa tolerar a poluição e nem compensar um dano em face a 

um valor pecuniário expressivo. O que se pretende com a responsabilização do 

poluidor é a sua conscientização, para que seja minorado o dano potencial com a 

correta destinação do produto para fins de reaproveitamento do mesmo.25 

Já a responsabilidade por poluição é reconhecida pelo dano ao ar, água, solo e 

do ambiente como um todo, vez que afeta não apenas a fauna e a flora, pois com o 

desequilíbrio do ecossistema afeta diretamente a perspectiva de vida dos animais e 

dos seres humanos (DINIZ, 2008, p. 594).26 

A responsabilidade civil e resíduos sólidos é objetiva, independente de culpa, 

implicando em responsabilidade civil, administrativa e penal.27 O dano ecológico 

envolve lesão ao meio ambiente, interfere na qualidade de vida dos seres vivos, dos 

                                                           
21 LECEY, Eládio; CAPPELLI, Silva. Revista de Direito Ambiental. Ano 16. Vol. 63, jul.-set. 
2011, p. 117. 
22 MILARÉ, 2013, p. 267-268. 
23 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 16. Vol. 63, jul.-set. 2011, p. 157-180. 
24 DINIZ, 2008, p. 594-595. 
25 MILARÉ, op. cit., p.267-268. 
26  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 
594. 
27 MACHADO, 2014, p. 669. 
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recursos da comunidade local. O direito não pode abster-se de exigir reparação em 

face dos agentes (pessoa física ou jurídica) que causaram o ilícito.28 

Portanto, a responsabilidade civil contribuiu para uma política de 

conscientização em favor dos princípios da prevenção e precaução para que seja 

evitado o dano ambiental já consumado e sobretudo, daqueles em potencial, em razão 

do descarte inadequado. Ressalta-se a importância da responsabilidade civil do pós-

consumo, pois busca interferir no processo de produção dos produtos, para a 

implementação de embalagens reutilizáveis 29. 

3. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTUGAL 

A produção de resíduos pelo consumo em Portugal foi inicialmente baixa, uma 

vez que o país tinha como característica a ruralidade e baixo desenvolvimento 

econômico. A maioria da população se situava em zona de baixo rendimento 

financeiro, sem participação expressiva no consumo, não havia uma política específica 

de resíduos para a preservação ambiental. Posteriormente, com a expansão industrial, 

e principalmente após a década de 90 do Séc. XX, ocorreu maior capacidade de 

consumo e em contrapartida, sobrecarregou a gestão de coleta e reciclagem de 

resíduos, com o aumento de lixões e poluição dos rios.30 

A União Europeia (UE) preocupada com gestão deficiente do lixo das cidades, 

instituiu uma política de resíduos sólidos urbanos a fim de preservar os recursos 

naturais, difundindo a preocupação socioambiental, sobretudo com um aspecto 

global31.  

No mesmo sentido, a UE desenvolveu um Catálogo Europeu de Resíduos – 

CER, cuja finalidade foi de identificar os resíduos de alta periculosidade, 

estabelecendo um código para cada tipo de resíduo e seus respectivos critérios de 

classificação.32  

Em 1997, foi aprovado o Primeiro Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos – PERSU, responsável pela materialização da política de resíduos urbanos 

                                                           
28 DINIZ, 2008, p. 589. 
29 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade- Ambiental Pós-Consumo. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 16. Vol. 63, jul.-set. 2011, p. 157-180. 
30 GONÇALVES, Marcelino de Andrade. VALE, Margarida M. A. A. V. de Queirós do; 
GONÇALVES, Alexandre Honig. Um estudo comparado entre a realidade brasileira e 
portuguesa sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos. In: Soc. & Nat., Uberlândia. vol. 28 
(1) 9-20, jan/abr/. 2016.. 
31 GONÇALVES; VALE; GONÇALVES, p. 12-17. 
32 ALBRELPE. Estudo para a Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde no Brasil. 
Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/arqfonts/estudo_gestao_saude.pdf>. Acesso em: 12 
fev. 2017. 
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na Europa. No período entre 2007 a 2016 vigorou o PERSU II, responsável por dar 

continuidade ao projeto pioneiro na gestão de resíduos, com atenção especial aos 

resíduos urbanos biodegradáveis, o ciclo de reciclagem do produto, e, ainda, a cautela 

no material utilizado para a composição dos pacotes e embalagens (APA, 2017c). 33 

Conforme a Agência Portuguesa do Ambiente (2017a), os resíduos urbanos 

são caracterizados como aqueles produzidos pelos familiares ou agregados, 

denominados de lixo doméstico. A classificação de resíduos urbanos é classificada 

pela Lista europeia de Resíduos – LER, publicada através da Decisão 2014/995/EU.34 

Em Portugal, o Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) de 2014-2020, 

foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 2014, tal estratégia visa o incentivo na 

prevenção e gestão de resíduos no ciclo de vida dos produtos, para o alcance de 

melhores resultado na utilização dos recursos naturais, cujos objetivos são a 

promoção da eficiência desses recursos na economia e a prevenção ou reeducação 

dos impactos inerentes a produção e gestão de resíduos (APA, 2017c).35  

O PERSU 2020 estabeleceu a seguinte política de prioridade de resíduos 

urbanos: a) a utilização de resíduos geridos com os bens naturais locais, reduzindo o 

impacto ambiental e utilizar o valor econômico; b) gestão mais eficiente dos recursos 

primários e secundários, reduzindo a produção de resíduos; c) eliminar 

progressivamente o deposito de resíduos em aterros e a sua erradicação até o ano de 

2030; d) permitir a máxima potencialidade dos setores de Resíduos Urbanos para o 

fomento da economia local e nacional na coleta e reciclagem dos resíduos sólidos. O 

PERSU possui abrangência internacional, vez que é uma ferramenta indispensável 

para a população, para Poder Público, setor industrial e também para as entidades 

não governamentais que atuam na proteção e preservação do meio ambiente, atuando 

na redução do lixo e no seu devido separa para coleta e sua reutilização (APA, 

2017b).36 

Quanto ao monitoramento e apoio ao PERSU 2020, Portugal desenvolveu o 

Grupo de Apoio à Gestação – GAG, conforme previsto na Portaria nº 187-2014, 

estabeleceu as metas intercalares para a gestão das políticas de resíduos, quais 
                                                           
33 APA. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020). Disponível 
em: < https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209>. 
Acesso: 25 abr. 2017c. 
34APA. Agência Portuguesa do Ambiente. 
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=933>. Acesso Em 23 abr. 2017a. 
35APA. Plano Nacional de Gestão de Resíduos.  
<https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=1095>. Acesso em 
24 mar. 2017c. 
36APA. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020). 
<https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209>. Acesso em 
20 mar. 2017b. 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=933
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
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sejam: a retomada da coleta seletiva, para que os produtos sejam preparados para 

reciclagem ou incineração (APA, 2017b).37 

A União Europeia trouxe propostas pertinentes no que consiste na correta 

gestão de resíduos sólidos urbanos, vez que busca escolher a melhor opção de 

tratamento a fim de reduzir os impactos no meio ambiente, como a seleção de 

matéria-prima adequada, a reutilização de combustíveis, e principalmente, propõe o 

desenvolvimento tecnológico para o correto descarte dos resíduos. Também traz a 

preocupação quanto ao depósito do resíduo, (aterro ou a incineração), uma vez que 

ambas as formas são consideradas nocivas para a saúde e ao ecossistema. Dessa 

forma, deve-se pensar na redução total dos resíduos criados pelo homem, como a 

substituição do copo descartável por uma xícara de café no ambiente de trabalho, 

utilizar papel reciclado, desligar as luzes, reduzir o consumo, o que possibilita maior 

utilidade e vida útil dos produtos, a fim de evitar o descarte exacerbado de eletrônicos 

e eletrodomésticos38. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Ao analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, observa-se que a 

preocupação do legislador brasileiro foi a de sistematizar a corresponsabilidade 

socioambiental, dividindo competências para as empresas, o consumidor e as políticas 

públicas de implementação pelo Estado. 

 No plano do descarte dos resíduos sólidos, prevê-se o devido descarte do lixo 

urbano e industrial para a redução dos aterros sanitários (lixões), principais poluidores 

do solo e dos lençóis freáticos, responsáveis pelos malefícios à população como a 

proliferação de doenças e degradação ambiental. 

 De outro lado, percebe-se que a gestão de resíduos sólidos urbanos em 

Portugal tem se aprimorado, resultado da parceria com a União Europeia. Assim, a 

proteção ao meio ambiente é uma questão global, que deve ser estabelecida entre os 

Países, cujo objetivo comum deve ser o respeito aos ecossistemas e a biodiversidade 

a fim de garantir melhor qualidade de vida para as gerações futuras e a preservação 

dos animais. 

 Portanto, a responsabilidade empresarial no pós-consumo, confere aos 

produtores o respeito ao princípio da prevenção do impacto ambiental, sendo 
                                                           
37APA. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020). 
<https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209>. Acesso em 
20 mar. 2017b. 
38 COMISSÃO EUROPEIA. A UE e a Gestão dos Resíduos. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_pt.pdf >. Acesso: 22 mar. 
2017. 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
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corresponsáveis desde a produção até o devido descarte da matéria prima.  Caso 

contrário, o poluidor é obrigado a pagar pelos danos causados e a responsabilidade 

pode ser concretizada na seara civil, administrativa e penal. Reconhece-se, no mesmo 

sentido, que o poluidor se irradia a diversos sujeitos, desde o produtor, fornecedor e o 

consumidor, e ainda, o Poder Público, os quais podem ser responsabilizados 

solidariamente pelo dano ambiental em razão do indevido descarte do produto. 
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1. Introdução 

 A expansão do comércio internacional acentuada após o período das grandes 

guerras mundias resultou na internacionalização dos mercados e, por conseguinte, na 

necessidade de articulação de instrumentos jurídicos capazes de viabilizar as 

transações entabuladas entre contratantes situados em países submetidos e 

vinculados a legislações distintas.  

Em razão da crescente demanda global por alimentos, um dos mercados que 

mais se fortaleceu ao longo desse período foi justamente o de commodities agrícolas 

ou agronegócio3, em que o Brasil figura como um dos maiores players globais. 

Nesse contexto da globalização, o financiamento por capital estrangeiro se 

mostra vital para o desenvolvimento das atividades que integram a cadeia do 

agronegócio brasileiro, podendo se dar tanto pela capitação direta pelo produtor rural 

ou agroindústria junto ao mercado externo, como por meio da capitação indireta do 

capital estrangeiro junto às instituições financeiras nacionais (FAILLA, 2013). 

Em virtude de variáveis macroeconômicas, tais como taxa de juros, volatilidade 

cambial e crescimento brasileiro descontínuo, mas, sobretudo, como consequência 

dos riscos intrínsecos e peculiares da própria atividade agroindustrial, a exemplo de 

suscetibilidade a efeitos climáticos (geada, seca, excesso de chuvas, dentre outros), 

barreiras internacionais de ordem comercial e sanitária, imprevisibilidade do preço de 

                                                           
1 Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, Professora da Universidade de Rio Verde, Goiás. 
2 Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, Professora da Universidade de Rio Verde, Goiás. 
3 Segundo Buranello e Terashima, o agronegócio, no hodierno contexto socioeconômico: “é 
um marco conceitual que delimita os sistemas integrados de produção de alimentos, fibras e 
biomassa. (…) O agronegócio envolve um conglomerado de atividades com enorme efeito 
multiplicador nas economias dos países.” (2015, p. 674) 
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venda no ato da comercialização da safra – todos geradores de impactos diretos nos 

preços das commodities agropecuárias, o debate acerca do sistema de financiamento 

e de gestão de riscos do agronegócio é fundamental para a sustentabilidade da 

referida atividade econômica.  

Desse modo, considerando o relevante papel que os contratos internacionais 

desempenham como ferramenta de financiamento e coordenação dos sistemas 

agroindustriais4, o presente estudo, parte de uma pesquisa mais ampla sobre o 

sistema de financiamento do agronegócio, visa contribuir com o debate acerca da 

utilização do contrato de pagamento antecipado de exportação como instrumento de 

financiamento do agronegócio, bem como discutir as suas repercussões tributárias no 

Brasil.  

 

2. Natureza jurídica, principais características e os reflexos do contrato de 
pagamento antecipado de exportação no agronegócio 

 Visto que os mecanismos públicos de financiamento baseados no modelo de 

grande intervenção governamental nas atividades econômicas, outrora mais presentes 

nas políticas públicas brasileiras, aos poucos foram perdendo espaço para os 

mecanismos privados de financiamento ao agronegócio, os contratos privados, em 

especial os internacionais, passaram a desempenhar um papel fundamental na 

articulação do financiamento das atividades agroindustriais na atualidade. 

 De acordo com a classificação proposta por Alberto Xavier (citado por Cretella 

Junior, 2010), os contratos de exportação e os de financiamento à exportação são, por 

sua natureza, objetivamente internacionais. Em outras palavras, a par do domicílio ou 

da nacionalidade das partes contratantes, o objeto do contrato em si – exportação ou 

financiamento à exportação – é internacional. 

 Ainda a respeito dos contratos internacionais, Cretella Junior (2010, p. 14) 

destaca que “refogem à tipicidade daqueles que regulam relações que se estabelecem 

e se desenvolvem entre pontos de oferta e procura que se situam no mesmo território.”  

 O artigo 2o do Decreto-Lei 857/1969, que consolida e altera a legislação sobre 

moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil (extrai-se elementos para 

definição de contrato internacional), em que pese não ter o condão de definir contrato 

                                                           
4 De acordo com PERIN JUNIOR e BURANELLO (2011), os trabalhos desenvolvidos pelos 
professores norte-americanos Ray Goldberg e John Davis, pautados no desenvolvimento do 
Commodity System Approach (CSA) – do programa de agronegócios de Harvard, assim como 
o modelo de cadeia agroalimentar (flière) criado na França, influenciaram fortemente o estudo 
dos sistemas agroindustriais. 
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internacional, permite que dele se extraiam elementos característicos de tais acordos, 

senão veja-se: 
 
Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior: (Vide Lei nº 
9.529, de 1997) 
I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de 
mercadorias;  
II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias 
relativos às operações de exportação de bens e serviços vendidos a 
crédito para o exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.292, de 2016) 
III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;  
IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou 
devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados 
os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; 
V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, 
delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no 
item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas 
residentes ou domiciliadas no país. 

 

Portanto, é possível concluir da leitura atenta do dispositivo legal supracitado 

que os contratos que tenham por objeto a exportação e o financiamento à exportação, 

em razão de sua natureza, são considerados internacionais. 

Definidos a partir de uma visão eclética, que sintetiza todos os elementos e 

caraterísticas até aqui abordados, os contratos internacionais do comércio são: 
(…) todas as manifestações bi ou plurilaterais da vontade livre das 
partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos 
elementos sejam vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos 
extraterritoriais, pela força do domicílio, nacionalidade, sede principal 
dos negócios, lugar do contrato, lugar da execução, ou qualquer outra 
circunstância que exprima um liame indicativo de Direito aplicável 
(STRENGER, 2003, p. 93). 
 

 Assim, sob qualquer ângulo que se examinem os contratos de pagamento 

antecipado de exportação, seja pelo critério objetivo, subjetivo ou eclético, não resta 

dúvida que possuem natureza de negócios jurídicos ou contratos internacionais. 

 No que tange especificamente ao contrato de pagamento antecipado de 

exportação ou pré-pagamento à exportação, objeto central deste estudo, malgrado 

tenha sido originalmente concebido como mera modalidade de pagamento com a 

finalidade de minimizar os riscos do fornecedor quanto ao não recebimento do preço 

em contrapartida às mercadorias exportadas, de há muito tem sido utilizado com o 

objetivo de financiar a produção e a comercialização de bens destinados à  

exportação, notadamente de commodities agrícolas, situação em que passa a possuir 

natureza jurídica de mútuo ou empréstimo internacional. 

 Sob esta concepção mais moderna, o contrato de pagamento antecipado de 

exportação se afigura em modalidade direta de financiamento entre o produtor 

rural/agroindústria e a fonte financiadora no exterior (que pode ser tanto uma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9529.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9529.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13292.htm#art5
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instituição financeira como o próprio importador da commodity), mediante a cobrança 

de taxa de juros, possuindo como principal característica “destinar-se ao financiamento 

de mercadorias e produtos produzidos no Brasil em fase anterior ao seu embarque 

para exportação” (FAILLA, 2013, p. 419). 

Por oportuno, cumpre frisar que o fato de a antecipação do pagamento poder 

ser realizada por instituições financeiras amplifica as possibilidades de obtenção de 

crédito internacional pelo exportador brasileiro e, de outro lado, mostra-se como um 

nicho de mercado para atuação das instituições financeiras estrangeiras, incluso as 

europeias.  

 Adicionalmente, impende salientar que é admitida a constituição de garantias 

ao financiador/credor internacional, posto ser este o detentor de maior risco na 

operação de pagamento antecipado da exportação tal qual formalizada nos moldes 

atuais.  

 As etapas do procedimento de contratação e operacionalização do pagamento 

antecipado da exportação podem ser sintetizadas da seguinte forma: 
a) Inicialmente o exportador entabula contratos com as 
instituições financeiras no exterior ou com o importador e solicita o 
Pagamento Antecipado; 
b) As referidas instituições financeiras ou o exportador adiantam 
os recursos que seriam provenientes da exportação; 
c) Por intermédio de instrumento de cessão de direito, o 
exportador transfere ao credor os direitos sobre os recursos 
provenientes da exportação, notificando o importador que tão logo 
receba a documentação de embarque, realize o pagamento ao 
credor; 
d) Após o ingresso da moeda estrangeira no país, é 
necessariamente realizado o fechamento e liquidação do contrato de 
câmbio com créditos em moeda corrente nacional ao exportador; 
e) O adimplemento da obrigação do exportador (produtor rural ou 
agroindústria) junto ao credor externo (instituição financeira ou o 
próprio importador) se dá com o embarque da mercadoria, bem como 
com a remessa dos juros ao exterior, finalizando-se assim o ciclo 
comercial e financeiro da operação; e 
f) Entrega da documentação à instituição onde ocorreu o 
fechamento de câmbio, para comprovar o embarque da mercadoria. 
(HARTING, 2004, p. 195-196) 
 

Para o contrato de pagamento antecipado de exportação, a Lei 4.131/64, que 

trata da aplicação do capital estrangeiro no Brasil, devidamente regulamentada pela 

Resolução nº 3.844/10, assim como pela Circular do Banco Central de nº 3.691/13, 

destaca que contratações com prazo máximo de até 360 dias, ficam livres de registro 

junto ao Banco Central do Brasil (BACEN). Por outro lado, as operações com prazo 

superior a 360 dias ficam sujeitas a registro no Banco Central5, convertendo-se a 

                                                           
5 Registro de Operação Financeira (ROF). 
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operação, mediante anuência prévia do pagador no exterior, em investimento de 

capital estrangeiro6 ou em verdadeiro empréstimo7. 

Outro aspecto de relevo diz respeito à amortização do financiamento, que 

difere nas contratações por prazo inferior e superior a 360 dias. Nas operações de 

pagamento antecipado por prazo inferior a 360 dias, os embarques de mercadorias 

para amortização do financiamento podem ocorrer da forma acordada entre as partes 

em contrato, enquanto  “no segundo caso deverá seguir os prazos estabelecidos nas 

denominadas janelas de embarque, nos termos estabelecidos no ROF” (FAILLA, 2013, 

p. 420). 

A seguir, passarão a ser analisadas as repercussões tributárias desta 

modalidade de financiamento privado do agronegócio, em suas diferentes facetas, à 

luz da legislação brasileira.  

 

 3. Aspectos fiscais do contrato de pagamento antecipado de exportação no 
Brasil 
 Inserido o comércio exterior na cadeia do agronegócio, a exportação com 

pagamento antecipado e entrega convencionada para o futuro, como mecanismo de 

financiamento privado, importa em diversas repercussões tributárias, o que deve ser 

analisado em toda a cadeia dos mercados interno e externo e sob a perspectiva, tanto 

do investidor, quanto do exportador. 
 Na ótica do investidor e do exportador, ganha importância a análise do IR – 

Imposto sobre a Renda e do IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, 

Seguro e Títulos e Valores Mobiliários, este último, sem repercussões sobre o contrato 

em exame. 

 O IR, de competência da União, tributa a renda e os proventos de qualquer 

natureza, considerando-se, como tal qualquer aquisição ou disponibilidade, seja ela 

econômica ou jurídica (art. 46, CTN). Havendo, portanto, lucro do investidor advindo 

do contrato de pagamento antecipado, seria corolário a retenção do IR. Todavia, a 

alíquota atual para esta operação é zero, de sorte que não haverá tributação dos 

rendimentos auferidos no Brasil, por residentes ou domiciliados no exterior relativos a: 

(i) juros decorrentes de financiamento para as exportações e (ii) comissões pagas por 

exportadores a seus agentes no exterior. 

                                                           
6 A tal respeito, nota-se que a própria Carta Constituinte de 1988, em seu art. 172, prevê 
expressamente a possibilidade de investimentos de capital estrangeiro no Brasil.  

7  Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, Título II, Capítulo III, Seção II, Subseção II. 
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 Contudo, há a necessidade de comprovação de que os recursos tenham 

realmente sido aplicados no financiamento das exportações8. 

 Ainda quanto ao IR, mas sob a ótica do exportador brasileiro, seja ele pessoa 

física ou jurídica, a tributação da renda dar-se-á pelo modo habitual, com aplicação 

das alíquotas de 15% para pessoa jurídica e de até 27,5% para pessoas físicas. 
 Quanto ao IOF, também de competência da União, insculpido pelo art. 153, V, 

da CF, seu fato gerador é caracterizado quando da ocorrência de operações: i) de 

crédito; ii) de câmbio; iii) de seguro; iv) e, com títulos e valores mobiliários.  
 Nas operações de crédito, o fato gerador da obrigação decorre de: I – 

empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de 

títulos (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 1.783/80); II – alienação, por pessoa física ou 

jurídica, de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo à empresa que exercer 

as atividades de factoring, (art. 58, da Lei nº 9.532/97); III – mútuo de recursos 

financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 13, da 

Lei nº 9.779/99).  
 Na análise destas operações, Haret (2015, p. 213) afirma que: 

Considera-se que, nessa modalidade de IOF, o que se destaca é a 
existência de verdadeiro negócio jurídico, com transmissão de um 
direito, consubstanciado na entrega, em data presente, de moeda 
mediante contraprestação futura, pouco importando a presença de 
instituição financeira nessa operação. 

 

 No contrato de pré-pagamento, a incidência do IOF fica caracterizada à vista 

da antecipação do pagamento, que se reflete como verdadeira fonte de financiamento. 

 Como regra geral, o IOF-Crédito é cobrado a uma alíquota máxima de 1,5% 

para créditos concedidos a pessoas jurídicas e de 3% para os concedidos às pessoas 

físicas, além da incidência de 0,38% na abertura da operação de crédito (arts. 6º e 7º, 

do Dec. 6.306/07). Entretanto, nos contratos de exportação com antecipação de 

pagamento reflete-se uma situação de não incidência, desde que seu prazo seja 

inferior a 360 dias. De outro lado, as operações com mais de 360 dias receberão 

tratamento tributário idêntico a qualquer operação de captação de crédito 

internacional.  

 No contexto do contrato de pré-pagamento de exportação, encontra-se também 

o IOF-Câmbio, caracterizado pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, de 

documento que a represente, ou a sua colocação à disposição do interessado, em 

montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional. Sua cobrança está sujeita a 

uma alíquota máxima de 25% (art. 15, Dec. 6.306/07).  

                                                           
8 Art. 1º, XI da Lei 9.481/97. 



Carolina Merida & Renata Monteiro 
 

271 

 As operações de pré-pagamento são contratadas em moeda estrangeira e o 

ingresso no Brasil ocorre com o fechamento do câmbio junto ao Banco autorizado e o 

respectivo creditamento do montante em moeda estrangeira na conta do banco 

brasileiro junto a seu correspondente no exterior. Ato seguido, o banco brasileiro 

entrega ao exportador o montante em moeda corrente nacional. Clara, portanto a 

operação com câmbio. 
 De acordo com o Decreto nº 8.325/2014, as alíquotas, tanto das operações de 

câmbio relativas a ingresso de receitas decorrentes de exportação de bens, quanto 

das operações de câmbio de natureza interbancária entre instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional autorizadas a operar no mercado de câmbio, foram 

reduzidas a zero. Segue o dispositivo: 
Art. 15–B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito 
centésimos por cento, observadas as seguintes exceções: 
I - nas operações de câmbio relativas ao ingresso no País de receitas 
de exportação de bens e serviços: zero; 
II - nas operações de câmbio de natureza interbancária entre 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional autorizadas a 
operar no mercado de câmbio e entre estas e instituições financeiras 
no exterior: zero; 

 

 Como terceira modalidade de IOF, comparece a modalidade de seguro, cujo 

fato gerador ocorre quando do recebimento do prêmio ou da emissão da apólice (art. 

63, III, do CTN). Suas repercussões recaem sobre o exportador e sua alíquota máxima 

é de 25% (art. 22, Dec. 6.306/07). Contudo, as operações de seguro de produtos 

destinados a exportação e de transporte internacional de mercadorias, além do seguro 

de responsabilidade civil, foram reduzidos a zero (art. 22, §1º, I, “c” e “f”, do Decreto 

6.306/07).  

 Feitas as considerações que pesam sobre o investidor, passa-se a investigar 

os tributos que recaem sobre o exportador, ressalvados o IR e o IOF, cujos 

aprofundamentos já foram tecidos anteriormente. 

 Inicia-se a proposta pela análise do ICMS - imposto sobre a circulação de 

mercadorias, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal 

e sobre a prestação de serviços de comunicação. Este imposto, de competência dos 

Estados, seria exigido quando da sua circulação em percurso interno, para, ato 

seguido, remetê-la para o exterior. Neste ponto, destaca-se o art. 155, §2º, X, “a”, da 

CF, que estabelece que não há a sua incidência sobre as operações que destinem ao 

exterior produtos primários ou industrializados semielaborados.  
 Por fim, investigando a tributação por contribuições incidentes sobre o lucro do 

exportador constituído como pessoa jurídica e sobre as receitas auferidas por elas na 

exportação, a apuração passa pelas contribuições ao PIS (Programa de Integração 
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Social); COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); e CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 
 Tanto o PIS, quanto a COFINS, contribuições sociais de competência da 

União, incidem sobre o faturamento da pessoa jurídica. Sem embargo, as exportações 

são imunizadas pelo art. 149, §2º, I, da CF, conforme se demonstra:  
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 
de que trata o caput deste artigo:  
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

 

 À vista disso, a norma constitucional veda a tributação das receitas decorrentes 

de exportações quanto ao PIS e a COFINS, já que estes incidem diretamente sobre o 

faturamento. Contudo, em relação a CSLL, uma outra espécie de contribuição social, 

não há que se falar em imunidade, já que o fato gerador desta é o lucro e não a 

receita.  
 A CSLL tem como contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no País. Sua 

alíquota é de 9% para as pessoas jurídicas em geral e sua apuração deve 

acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IR da pessoa jurídica (art. 

3º, III, da Lei nº 7.689/88). 
 Por ter os mesmos critérios de apuração do IR, a CSLL não está abarcada pela 

imunidade das contribuições sociais protegidas pelo art.149, §2º, I, da CF. Isto porque 

o fato das receitas de exportação serem imunes, não implica que o lucro advindo delas 

também o sejam. Tal posicionamento ficou pacificado no STF – Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento do RE nº 564.413. 

 Ante as digressões tecidas, ficam plenamente demonstradas as vantagens 

fiscais na contratação de pagamento antecipado de exportação, especialmente aos 

olhos dos financiadores externos. 

 

4. Conclusão 

 É irrefutável que o processo de globalização implicou a expansão de 

movimentos transnacionais de mercadorias e capital em velocidade jamais vista, 

facilitando o acesso a distintos mercados, dentre os quais merece destaque o mercado 

do agronegócio, por sua relação direta com a segurança alimentar. 
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 Sob o prisma do Brasil, o comércio internacional de commodities agropecuárias 

– que responde historicamente por parcela considerável do PIB (Produto Interno 

Bruto) e por resultados superavitários no balanço comercial do país, mostra-se 

essencial para a dinâmica da economia nacional. 

  Em tal contexto, a mudança de paradigma do sistema brasileiro de 

financiamento do crédito rural, cada vez mais aberto e dependente do capital privado 

estrangeiro, atribuiu papel de protagonismo aos instrumentos de financiamento do 

agronegócio, dentre os quais os contratos internacionais de financiamento. 

 No que diz respeito especificamente ao contrato de pagamento antecipado de 

exportação ou pré-pagamento à exportação, objeto de investigação do presente 

estudo, constatou-se que sua utilização corrente se dá não como mera modalidade de 

pagamento, mas sobretudo com o fito de financiar a produção e a comercialização de 

bens destinados à exportação, notadamente de commodities agrícolas, situação em 

que passa a possuir natureza jurídica de mútuo ou empréstimo internacional. 

 Por fim, concluiu-se que o fato de a antecipação do pagamento poder ser 

realizada por instituições financeiras e, ainda, contar com vantagens fiscais (carga 

tributária reduzida), além de ampliar as possibilidades de obtenção de crédito pelo 

exportador brasileiro, afigura-se em excelente oportunidade de negócio para atuação 

das instituições financeiras estrangeiras, incluso as europeias.  
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CAPÍTULO XXIV 
 

DILEMA DO PRISIONEIRO: A COOPERAÇÃO COMO MEIO EFICAZ NA REDUÇÃO 
DOS PROBLEMAS PENITENCIÁRIOS 

 

Auriney Uchôa de Brito1  
Centro de Ensino Superior do Amapá-CEAP 

 

INTRODUÇÃO 

 A vertente da Teoria dos Jogos chamada Dilema do Prisioneiro, há muito já 

transcendeu à matemática, área onde foi pensada na década de 50, passando a 

incrementar diversas ciências, tais como a política, a economia e a sociologia, 

colaborando substancialmente com pesquisas sérias que buscam resultados de 

interesse coletivo. Agora, de forma inédita, buscaremos no decorrer do presente 

artigo, explicar a ajuda que a lógica dessa teoria pode dar ao antigo e carente sistema 

penitenciário. 

 Preambularmente, cabe um esclarecimento que favorecerá a compreensão da 

tese. Os problemas penais em geral, onde evidentemente se inclui o sistema 

carcerário, não têm suas causas domiciliadas no direito, senão fora dele. São 

problemas de causas sociais, o direito e seus operadores, estão apenas contribuindo 

para os seus agravamentos. Resumindo: Quanto mais direito (especialmente o penal) 

pior! 

 Ainda assim, força-se com uma recalcitrância sem fim, a ideia de que a 

criminalização de condutas intoleráveis e o aumento do rigor punitivo de crimes já 

existentes, é o melhor remédio para combater a potencialização dos índices de 

criminalidade no país. Típico de um país onde se valoriza mais o efeito eleitoreiro, do 

que a eficácia da norma ou das famigeradas políticas públicas. 

 E o pior é que o povo tem se deixado hipnotizar pela reprodução 

essencialmente capitalista dos discursos políticos de resposta à criminalidade. Grande 

exemplo, é a alta adesão social à campanha pela redução da maioridade penal. A 

mídia paga, despreparada e inconsequente, expõe cinematograficamente casos 

isolados de violência, despertando os desejos mais vingativos e impensados da 

                                                           
1 Mestre em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU/SP, Professor no Centro de 
Ensino Superior do Amapá-CEAP. 
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população em geral, que passa a clamar por algo sem ter a menor ideia do que está 

acontecendo. 

 E assim vamos aumentando progressivamente o número de presos, de 

condenados, de leis penais etc. Essa é a lógica do sistema atual: Violento, irracional, 

estigmatizante e eleitoreiro. 

 Depois disso, importante que se leve em consideração a premissa de que a 

cadeia não realiza a proposta de ressocialização que se prega. Sem esforço 

comprova-se a consequência absolutamente inversa de alguns anos na prisão. Virou 

popular chamá-las de “universidade do crime”, em razão da experiência que um 

criminoso adquire lá dentro. Entra um criminoso comum, sai um expert, maestro do 

terror, cem vezes mais agressivo e revoltado.  

 Mas isso é uma constatação antiga da regra natural de que “violência gera 

violência”. Por isso nunca se conseguiu ressocializar. Discordamos de quem afirma 

que o sistema penitenciário atual está em crise. Em crise está algo que um dia 

funcionou bem e por motivos diversos entrou em colapso. O sistema penitenciário 

nunca funcionou bem. Desde os suplícios, quando cavalos arrebatavam em várias 

partes os corpos dos condenados amarrados em cordas, passando pelos isolamentos 

com trabalho forçado dos presos religiosos, até nossos presos de hoje, nunca 

atingimos nosso verdadeiro objetivo: evitar que novos crimes aconteçam e transformar 

os criminosos em pessoas de bem. Ou será que nunca foram esses nossos reais 

objetivos? 

 Por essa razão decidimos pensar em soluções não violentas para amenizar o 

desgaste social provocado pela criminalidade. Pensar menos em reação e mais em 

cooperação. Buscar meios eficazes de redução da violência através do apoio da 

coletividade não criminosa.  

 Para isso, será necessária uma breve explanação acerca do dilema do 

prisioneiro e posteriormente a extração da sua ideia central para apresentar soluções 

de reversão do estado crítico do sistema repressivo nacional. 

 Ao final, serão apresentadas as considerações finais com propostas de uma 

mudança de rumo da política irracionalmente repressiva, a fim de incentivar um 

movimento de racionalização através de uma política de prevenção do crime fundada 

na cooperação social. 
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O DILEMA DO PRISIONEIRO 

 A Teoria dos Jogos, vertente da matemática que avalia a estratégia de 

jogadores em diferentes ações destinadas a melhorar seu desempenho e retorno, foi 

utilizada por muito tempo para compreender o comportamento econômico, até 

expandir-se para outras áreas e ciências, e alcançar, da década de 70, o estudo do 

comportamento animal, especialmente da evolução das espécies pela seleção natural. 

O principal problema da Teoria dos Jogos é o Dilema do Prisioneiro, onde cada 

jogador é incentivado de forma individualizada a potencializar sua vantagem pessoal 

(trair), sem medir a consequência para o seu adversário. 

 No Dilema do Prisioneiro Iterado, uma versão do problema, a conquista 

pessoal inconsequente perde parte da sua força para a cooperação. Isso porque o 

egoísmo do vencedor pode lhe gerar consequências ruins também. A repetição do 

jogo indefinidamente, dá oportunidade para o perdedor castigar o vencedor que não 

cooperou, e isso, por sí só, já conduz os jogadores a pensarem de modo coletivo. 

Apesar de parecer mais vantajoso jogar com pensamento individualista, o equilíbrio de 

Nash demonstra que jogadores terão melhores resultados se cooperarem entre si. 

 Isso fica muito evidente quando analisamos a fórmula clássica do dilema do 

prisioneiro: 

Duas pessoas são presas acusadas pela prática de um crime grave. 
São colocados e diferentes celas e a cada um, concomitantemente, é 
feita a seguinte proposta: Se você delatar seu comparsa e ele ficar 
calado, ele pegará 10 anos de prisão e você ficará livre. Se você ficar 
calado e ele delatar você, ele ficará livre e você ficará preso por 10 
anos. Se você delatar seu comparsa e seu comparsa delatar você, 
ambos ficarão presos por 5 anos. E, finalmente, se os dois 
silenciarem sobre seus comparsas, pegaram apenas 6 meses de 
prisão. 

 

 Considerando que cada jogador terá que tomar sua decisão sem saber qual 

será a decisão do outro, enfrentam um verdadeiro dilema entre a traição e a 

cooperação. Pensar de forma individualista e egoísta poderá levá-lo à liberdade, mas 

poderá também levá-lo a passar 5 anos na cadeia se o outro pensar da mesma forma. 

Logo, o mais vantajoso para todos seria cooperar. Esse caminho exige um pequeno 

esforço de cada um (6 meses preso), mas os resultados à curto prazo serão mais 

satisfatórios para os envolvidos. 

 Lembre-se, que apesar do dilema tratar de prisioneiros e delação, o problema 

nasceu na matemática e aos poucos invadiu outras ciências. Não é um problema 
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jurídico, não podendo, portanto, ser tomado ao pé da letra. Fazer isso seria incentivar 

que os presos que participam de organizações criminosas não colaborarem com a 

justiça, que se mantenham firmes em seus ideais criminosos e protejam seus 

comparsas. Não é isso que aqui se pretende. 

 O dilema do prisioneiro deve ser visto como realmente é: Uma técnica de 

raciocínio e análise de uma disputa, não só entre duas pessoas, mas entre muitos 

jogadores, que demonstrou matematicamente como a cooperação e caridade 

obtiveram mais sucesso nos processos de desenvolvimento natural.2 

 Essa técnica já foi cientificamente comprovada em diversas áreas, mas a 

traição ainda tem prevalecido na maioria delas. Ser generoso, na maioria dos casos, 

faz com que os traidores se aproveitem dessa boa vontade, aumentando a 

possibilidade de exploração. Conforme ficou eternizado na célebre frase de Maquiavel: 

“O homem que queira, em todas as suas palavras, fazer profissão de bondade, perder-

se-á em meio a tantos outros que não são bons.” 

 O Dilema do prisioneiro, portanto, muito mais que um simples problema 

matemático, é visto hoje como fundamento e modelo para a evolução do sistema 

cooperativo dentro das ciências biológicas e sociais. Assim como, importante 

instrumento motivador de decisões não violentas. Conforme explicou o professor de 

psicologia da Universidade de Washington, Estados Unidos, David P. Barash: 

Suponha que dois indivíduos — ou grupos ou até Estados — tenham, 
ambos, a escolha de ser não violentos ou violentos. (Os teóricos 
generalizam essas opções como “cooperar” contra “trair” ou “bom” 
contra “mau”, incluindo assuntos internacionais como a corrida 
armamentista e a imposição de barreiras comerciais.) Se ambas as 
partes escolherem a não violência, recebem uma recompensa por 
essa atitude: resolver a disputa pacificamente ou, no caso de 
encontrar dinheiro, obter uma parte sem brigar. Se ambas escolherem 
a violência, recebem outro pagamento: a punição de uma possível 
perda. Mas se um trai e o outro coopera, o participante violento fica 
com o que se chama a tentação de trair (todo o dinheiro, no exemplo), 
e o que cooperou (e que se comportou de forma não violenta, 
enquanto o outro escolheu a violência) recebe a parte do trouxa: 
nenhum dinheiro, neste caso.3 

 Robert Axelrod deixa claro que para que a cooperação continue atrativa, o 

futuro deve ser indeterminado para todos os participantes do jogo. Devendo existir um 

número indeterminado de contatos. Desta forma, chega-se à ideia de que devemos 

                                                           
2 Mais sobre o tema, v. AXELROD, Robert. A evolução da cooperação: o dilema do 
prisioneiro e a teoria de jogos: 1984. 
3  BARASH. David P. O Dilema do Prisioneiro e Outras Oportunidades. Disponível 
em: http://www.embaixada-americana.org.br/HTML/ijse0309p/barash.htm 
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ajudar para ser ajudados. Fazer o bem a quem precisa, para que um dia alguém nos 

faça o mesmo. Não agir violentamente para não criar inimigos que podem contra-

atacar no próximo contato. Perdoar para ser perdoado.  

 Mahatma Ghandi, com toda sua superioridade afirmou:  

Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem só é 
temporário; o mal que faz é que é permanente. A não-violência 
absoluta é a ausência absoluta de danos provocados a todo o ser 
vivo. A não-violência, na sua forma activa, é uma boa disposição para 
tudo o que vive. É o amor na sua perfeição. De olho por olho e dente 
por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. 

 Martin Luther King, afirmou e comprovou que: 

retribuir violência com violência multiplica a violência, acrescentando 
uma escuridão mais profunda a uma noite já carente de estrelas. A 
escuridão não pode banir a escuridão; só a luz pode fazê-lo. O ódio 
não pode banir o ódio; só o amor pode fazê-lo”. "O amor é a única 
força capaz de transformar um inimigo em amigo. 

 Gene Sharp, um dos principais teóricos da não-violência ainda vivos, professor 

de Ciências Políticas da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, vencedor 

por três anos do prêmio Nobel da Paz, afirma em sua obra Da Ditadura à Democracia 

que: 

A manutenção de elevados padrões de comportamento na ação não 
violenta é necessária em todas as fases do conflito. Fatores tais como 
o destemor e manutenção de disciplina não violenta são sempre 
necessários. É importante lembrar que um grande número de 
pessoas pode, muitas vezes, ser necessário para efetuar mudanças 
específicas. Mas, esses números podem ser obtidos como 
participantes de confiança somente com a manutenção dos elevados 
padrões do movimento.4 

  Saímos, portanto, de um problema de ordem teórica, para um 

movimento prático que pode mudar a forma de pensar e agir de um povo. Com base 

nisso, pensamos em usar essa lógica para planejar um meio de atenuar as mazelas 

do nosso sistema carcerário. Desde já, reconhecemos não ser uma tarefa fácil, mas 

temos certeza que não é impossível se nos unirmos para esse fim. 

POLÍTICA CRIMINAL E REALIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO ATUAL  

 No Brasil, temos uma Lei de Execuções Penais (Lei nº 7210/84) que é marco 

internacional na regulamentação da matéria. Excelente modelo legislativo para 

qualquer país desenvolvido que pretenda controlar a execução das penas e medidas 

                                                           
4  SHARP, Gene. Da Ditadura à Democracia – Uma estrutura conceitual para a 
libertação. Trad. José A. S. Filardo. The Albert Einsteis Institute. São Paulo, Brazil: 2010. 
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de segurança dentro de um regime democrático com prioridade à dignidade da pessoa 

humana. 

 Mas a maravilha posta no papel, não alcançou os apodrecidos prédios que se 

transformaram em depósitos de humanos rotulados com nomes politicamente corretos 

para camuflar o desrespeito e sofrimento. Querem que a sociedade os chamem de 

reeducandos e não de detentos. Pretendem que os chamemos de ressocializandos, e 

não de presos. Como fizeram com os negros, que passaram a ser chamados de 

afrodescendentes, as prostitutas chamadas de profissionais do sexo e com o pobre, 

que passou a ser um economicamente desfavorecido. Mas o verdadeiro preconceito, 

perseguição e desigualdade no tratamento penal nunca cessaram no íntimo de cada 

um de nós. 

 Por isso afirmamos que, após a conquista de vivermos em um Estado 

Democrático de Direito, a prisão deixou de ser para “pretos, putas e pobres” e passou 

a ser para “Afrodescendentes, meretrizes e desafortunados”5. 

 O Instituto Avante Brasil (Instituto da Prevenção do Crime e da Violência), em 

uma de suas pesquisas, analisou dados do InfoPen, do Ministério da Justiça, e 

apontou um crescimento de 508,8% na população carcerária brasileira no período de 

1990 a 2012, registrando 548.003 presos em 2012, uma taxa de 287,31 para cada 100 

mil habitantes, em uma população de 190.732.694 habitantes, de acordo com o 

IBGE.6 Mais recentemente o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça 

apresentaram números ainda mais assustadores: Mais de 711 mil presos,  

representando um défict de 354 mil vagas e mais de 374 mil mandados de prisão em 

aberto.7 

 Não obstante, ainda faz-se necessário lutar contra interpretações 

jurisprudenciais que pretendem iniciar a execução da pena após a confirmação de 

sentença em segundo grau de jurisdição, que prejudicam ainda mais essa realidade. 

   Evidenciou-se que o crescimento foi muito maior, por exemplo, que a taxa de 

crescimento da população nacional, que não passou de 30%. Ou seja, enquanto a 

população cresceu 1/3, a população carcerária mais que sextuplicou.  

 Vivien Stern, Investigadora Senior do Centro Internacional de Estudos sobre 

Prisão – ICPS, afirma que:  
                                                           
5 BRITO, Auriney Uchoa de. Apontamentos sobre a teoria dos crimes do colarinho 
branco. Disponível em: www.aurineybrito.com.br. 
6 Www.institutoavantebrasil.com.br 
7 http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios. 
Acesso em: 05/09/2016 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios
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 Los castigos por distintos delitos se están haciendo cada vez 
más severos. Em los últimos doce años, las poblaciones carcelarias 
crecieron más del 50% em 50 países importantes, y em algunos 
países esse incremento há sido drástico. Para dar dos ejemplos, las 
poplaciones carcelarias de Brasil y Tailandia se han multiplicado por 
dos más. 

 Em muchos países, junto com este cambio de políticas de 
bienestar social a políticas de castigo, las fuezas del mercado se han 
asegurado una entrada a gran escala em el negocio del control de la 
delinquencia. El aumento de la delinquencia, la inseguridad e los 
niveles de castigo ha provisto de numerosas oportunidades a muchas 
compañias: algunas proveen guardias de seguridad, outras 
construyen o administran cárceles y outras venden equipos como 
câmaras de seguridad com circuito cerrado de televisión o máquinas 
que rastrean drogas ilegales en el cuerpo de la gente"8 

 

 A professora inglesa faz uma das melhores análises sobre o tema quando 

aponta a exploração comercial do crime como um dos fatores do seu crescimento. 

Grandes empresas passam a ter interesse na implantação do terror social. Como ela 

afirma, passamos a necessitar de mais segurança particular, de equipamentos de 

segurança para casas, carros e lojas, disputam-se grandes licitações públicas para 

construção, reforma e administração de presídios, e, para nós, o principal mercado, 

dentre vários outros que agravam essa situação, é o mercado midiático. 

 Despertado o clamor público, passa-se a assediar o Estado com a exigência de 

providências rápidas, rigorosas e eficazes de controle social, com a finalidade de 

atenuar os riscos enumerados pelos meios de comunicação de massa.  

A partir daí, num primeiro momento, o Legislativo, ao invés de exercer sua 

atividade típica nos ditames de um plano de política criminal, analisando ex ante os 

principais fatores que contribuem para o aumento da criminalidade, é forçado a 

trabalhar em caráter de urgência para atender aos anseios sociais imediatos. E se 

aproveitam disso, claro. 

Sobre esse problema o professor argentino Eugênio Raúl Zaffaroni apresenta 

uma hipótese que se enquadra perfeitamente na presente discussão:   

Com freqüência instrumentalizam-se vítimas ou seus parentes, 
aproveitando, na maioria dos casos, a necessidade de desviar culpas 
e elaborar o dolo, para que encabecem campanhas de lei e ordem, 
nas quais a vingança é o principal objetivo. As vítimas assim 
manipuladas passam a opinar como técnicos e como legisladores e 
convocam os personagens mais sinistros e obscuros do autoritarismo 
penal VÖLKISCH ao seu redor, diante dos quais os políticos 
amedrontados se rendem, num espetáculo vergonhoso para a 
democracia e a dignidade da representação popular.  

                                                           
8 STERN, Vivia. Creando Criminales – Las Cárceles y Las Personas en una Sociedad de 
Mercado. Tradução: Marina Mazzocchi. 1ª Ed. Buenos Aires, Ad Hoc, 2010. 
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 Nem precisa ser um matemático ou pessimista profissional para prever o 

agravamento. Basta conhecer que o tratamento criminológico é o mesmo de sempre: 

Uma cultura de castigo, um povo amedrontado e hipnotizado, uma imprensa 

interesseira, parlamentares estrategistas, uma política criminal irracional, somada à 

ideia de que presos que não votam, logo não merecem tratamento digno. 

COOPERAÇÃO PARA REDUZIR OS PROBLEMAS CARCERÁRIOS E PREVENIR 
CRIMES 

 Muitas críticas se espalham acerca desse tema, porém, poucas soluções são 

apresentadas. Por isso resolvemos utilizar essa técnica de raciocínio para 

compreender os motivos da falência do nosso sistema atual e, principalmente, 

apresentar a sugestão de mudança no tratamento dos criminosos. 

 Com base no dilema do prisioneiro, estamos na condição de trair ou cooperar 

com nosso adversário. É muito mais fácil fazer um julgamento imediato e 

preconceituoso destinado a trair e isolar o adversário. Assim achamos que vencemos 

uma batalha. Ledo engano. 

 Para que mandamos uma pessoa para a cadeia? Não adianta responder que é 

para ressocializá-lo. Já sabemos que lá não é lugar pra isso. Então vamos para outras 

opções: a) para que ele simplesmente sofra ou morra se for possível? b) para que ele 

aprenda na dor o que não deve ser feito? c) para que ele seja neutralizado e saia do 

meio dos “bons”? d) Para dar exemplo do que ocorre com quem desrespeita a lei? 

 Essas são quatro das respostas mais usadas, todas equivocadas. Na análise 

da história do direito penal, percebeu-se o exercício da vingança pura nas sociedades 

mais retrógradas, denominadas primitivas. Era um povo que se vingava de quem 

desrespeitava os bens comuns. Matavam e dizimavam famílias e gerações para 

demonstrar poder e dar exemplo. Se eles são chamados primitivos pelo fato de 

pensarem assim, então quem somos nós? 

 Nossas escolhas egoístas e vingativas representam o principal fator do 

desastroso sistema que temos. Os detentos ficam mais revoltados e violentos e voltam 

a delinquir. Não damos trabalho, não damos educação e quando eles reagem, 

queremos puní-los. Ou seja, traímos nosso comparsa, nosso comparsa nos trai, e 

ambos perdemos.  

 Precisamos cooperar. 
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 A Holanda e a Suécia hoje são referências mundiais no tratamento de presos. 

E o que eles fazem que nós não fazemos? Eles cooperam. O professor Luiz Flávio 

Gomes afirma que: 

são as mais cooperativas, as mais solidárias (ou seja, as que contam com 
menos desigualdades). As que seguem mais firmemente o arquétipo da 
alteridade (não o patriarcado). Trata-se, neste caso, de uma cooperação 
intencional, deliberada. O progresso econômico sustentável depende 
dessa prática cooperativa. Nenhuma sociedade é rica plenamente se 
grande parcela da sua população está mergulhada na miséria e na 
pobreza.9 

 A preocupação desses países está mais voltada para a recuperação dos 

presos que para sua punição. Buscam de todas as formas evitar a reincidência, criam 

leis para diminuir penas, para criar penas alternativas e descriminalizar algumas 

condutas. Investes na qualidade da educação e bem estar da população. Investem em 

treinamento e mecanismos de prevenção do delito. Tudo que não fazemos, essa é a 

diferença. 

 As técnicas de prevenção primária, secundária e terciária10, somadas ao 

elevado espírito de cooperação, geram resultados como os vistos nos países 

prestigiados com a redução da criminalidade. Parece estranho, mas pequenos atos de 

solidariedade, caridade e amor ao próximo podem reduzir os índices de criminalidade 

no nosso país. É uma experiência que vale a pena fazer, já que a nossa brutalidade 

não têm apresentado bons resultados. E como faremos isso? Explicaremos com base 

nas teorias da prevenção. 

 A prevenção primária deve ser promovida quando nem se cogita a prática do 

crime. Ocorre através da educação, lazer, saúde, emprego, igualdade e bem estar da 

população. Devemos revitalizar nossas escolas e motivar nossos jovens ao estudo. 

Nossos parlamentares ganham centenas de milhares de reais, enquanto nossos 

professores viram noites dedicando-se à profissão por uma mixaria que mal lhe veste 

e alimenta. A saúde é um caos por falta de investimento e corrupção. Não damos 

oportunidade de emprego para jovens e adultos. E agora não nos dirigimos apenas 

aos governantes, mas a toda a sociedade. Temos o hábito de imputar a culpa de tudo 

aos políticos corruptos, e nada fazemos para ajudar a reduzir as mazelas sociais, a 

não ser uma esmola aqui e outra ali.  

                                                           
9  GOMES, Luiz Flávio. Suécia e Holanda fecham prisões. Brasil fecha escolas e abre presídios. 
Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2013/11/19/suecia-e-holanda-fecham-
prisoes-brasil-fecha-escolas-e-abre-presidios/. Acessado em: 10/03/2014 
10  Sobre tema v. Molina, Antonio Garcia-Pablos de & Gomes, Luiz Flávio 
(1997). Criminologia. 2°. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2013/11/19/suecia-e-holanda-fecham-prisoes-brasil-fecha-escolas-e-abre-presidios/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2013/11/19/suecia-e-holanda-fecham-prisoes-brasil-fecha-escolas-e-abre-presidios/
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 A prevenção primária é desmotivada pela ausência de resultados visíveis 

imediatos. Nós, seres humanos, somos acostumados com resultados rápidos em tudo 

que fazemos. Realizamos uma boa ação, e queremos ao menos um sorriso em troca. 

Desmotiva não saber quantas crianças deixaram de praticar crimes ou usar drogas 

porque estão na escola. Desmotiva não saber quantos pais de família deixaram de 

vender drogas ou roubar porque tiveram uma oportunidade de trabalho. Mas, mesmo 

sem sabermos o resultado, sabemos que estamos fazendo o bem para a nossa 

sociedade, por isso devemos perseverar nesse sentido. 

 Devemos aumentar nossa iniciativa para reduzir a desigualdade social sem 

contar com a ajuda dos corruptos. Não pense que “uma andorinha sozinha não faz 

verão”, já temos muitos soldados do bem que trabalham nesse sentido. Cada criança 

que se salva, é um criminoso a menos no futuro. Como profeticamente afirmou 

Pitágoras: “Eduquem as crianças e não será necessário punir os adultos.” 

 A prevenção secundária ocorre num momento em que o crime já é provável. O 

crime está prestes a acontecer e deve ser evitado. Promove-se através do 

policiamento, fiscalização e intervenção das autoridades. Temos leis penais 

criminalizando gravemente determinadas condutas, mas, ainda assim elas não 

reduzem, a exemplo da lei seca. Várias alterações legislativas foram promovidas para 

punir a embriaguez ao volante, mas as mortes no trânsito têm índices assustadores. 

Falta fiscalização. Nem precisava prender. Bastava punir com a perda da habilitação e 

detenção do veículo, mas com policiamento constante em locais estratégicos. Uma lei 

branda, certa e de rápida aplicação, como recomendou Beccaria.11 

 As Unidades de Polícia Pacificadora- UPPs são bons exemplos de prevenção 

secundária. O modelo deve ser fortalecido e implantado também em outras áreas e 

sem etiquetamento. Deveríamos criar unidades de polícia pacificadora, por exemplo, 

nos órgãos públicos estaduais e federais, assim como nos parlamentos nacionais. Isso 

ajudaria a reduzir a criminalidade. Diferente da primária, essa já apresenta resultados 

mais evidentes, isso dá mais motivação aos atores principais. Como seria de 

tivessemos uma espécie de UPP contra a corrupção composta por órgão de controle 

social estadual e federal no âmbito dos ministérios e secretarias de Estado. Que tal um 

membro do MPF ou PF trabalhando dentro de uma secretaria estadual de saúde que 

manipula verba federal? 

 A terceira, e não menos importante, prevenção terciária, ocorre quando o crime 

já foi praticado. Devemos investigar os motivos que levaram a pessoa a delinquir e 
                                                           
11  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret. 
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trabalhar junto com ela uma estratégia para evitar que o fato se repita. É necessário 

criar mecanismos de combate à reincidência. 

 Como já foi dito, o tratamento desumano dispensado aos presos de hoje, só 

aumentam sua revolta e exclusão social. A ressocialização é uma mentira. Os poucos 

que se recuperam, conseguem por um extremo esforço pessoal e apoio na fé. 

 A lei de execuções penais prevê no seu artigo 11 as assistências ao preso: 

material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Deve ser dada a devida 

importância para esse dispositivo, pois é ele que dá a diretriz para a atenuação dessa 

crise com a prevenção terciária. 

 O egresso do sistema carcerário sai com o pior dos rótulos, sendo 

praticamente impossível evitar o preconceito e recebê-lo com um sorriso e um abraço 

de volta ao seio da nossa sociedade. 

 Por isso afirmamos que o dever não é apenas o poder público, mas de todo o 

povo.  

 A regra é simples. Se educarmos, incluirmos e cuidarmos, teremos menos 

indivíduos pensando em cometer crimes. Se os que já pensam em cometer um crime, 

forem impedidos ou intimidados, não chegaram a ir para a cadeia. Se conseguirmos 

fazer com que os já condenados não repitam o erro, menos presos egressos voltarão 

a delinquir. E assim, o número reduzirá. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A cooperação, generosidade e o amor ao próximo, representam a chave para a 

solução do sistema carcerário. A intolerância, a ganância, a vaidade e a ignorância, 

são nossos obstáculos. Devemos estar vigilantes com tudo que assistimos, lemos e 

ouvimos na imprensa, na maioria das vezes há um plano maligno por trás. 

 A política criminal movida pelos telejornais já não merece mais espaço na 

nossa sociedade. Parlamentares sem preparação técnica, corruptos e interesseiros 

não merecem o nosso voto. E nós, precisamos respeitar nossos valores, nossa 

constituição, nossos irmãos humilhados e sofridos. Devemos pensar coletivamente e 

cooperarmos. Não importa se as autoridades não fazem o seu papel, devemos fazer o 

nosso. Se vendemos nosso voto, não temos direito de cobrar nada depois. 

 O movimento populista depende de nós para acontecer. Quando a mídia vende 

um discurso de terror e nós mordemos a isca, vem um parlamentar e surge como o 

vingador que acabará com o crime com a sua super lei, observe. Aí muitos acreditam 
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e dão a ele o que ele quer, o voto, quando na verdade, sua lei que aumentou a pena, 

criou um novo crime, enrijeceu regras já existentes, só serve para agravar mais o 

nosso problema. Essa é a realidade que deve ser conhecida. 

 O sistema carcerário mundial só vai se reerguer, quando o povo, as 

autoridades e os parlamentares entenderem que a cadeia como está, não resolve o 

problema. Construir mais vagas e presídios não resolverá, privatizar não resolverá, 

“matar e enterrar em pé para não ocupar espaço” (como dizem por aí), também não 

resolverá. Já sabemos disso há anos. Mas não fazemos nada para mudar. 

 Chega-se ao momento, portanto, de estabelecermos metas de prevenção em 

seus três níveis. Programas uniformes para todas as esferas de governo, incluindo o 

ministério público. Políticas públicas, projetos e planejamentos são termos que já 

estão perdendo a credibilidade. Necessitamos de ações objetivas, pragmaticidade e 

eficácia, todas fundadas na cooperação. 
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MULHERES, LIDERANÇA NAS EMPRESAS E O AMBIENTE DE 
TRABALHO 
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Introdução 
A condição da mulher no ambiente de trabalho e o 

empoderamento da mulher no âmbito corporat ivo têm sido temas 

crescentemente discutidos tanto em rodas informais de conversas 

quanto nos mais al tos níveis da intelectual idade. O presente art igo 

pretende explorar o assunto sob a ópt ica da Constituição Federal de 

1988 e a realidade brasi leira.  

Vários são os disposit ivos da Const ituição Federal c itados para o 

embasamento da tratat iva. Tais art igos serão também mencionados no 

presente texto, sem, porém esquecer que muito do que se tem proposto 

a part ir  da Carta Magna, vem de extrapolações que pretendem 

proporcionar às mulheres de hoje e às futuras, um ambiente de trabalho 

justo e sadio. Ambiente no qual as condições apresentadas 

proporcionem igualdade de condições para o desenvolvimento da 

carreira dos prof issionais independentemente do gênero. Prevalecendo 

assim, o Pr incípio da Isonomia em sent ido estr ito.  

São objet ivos deste art igo: anal isar à luz da Constituição Federal 

de 1988 e do Pr incípio da Igualdade, as condições nas quais as 

mulheres brasi leiras exercem a sua cidadania por meio das at ividades 

prof issionais.  

 
Transformação da Família 

O processo de urbanização teve seu marco inicial no Brasil no 

f inal do século XIX. Com a Era Vargas, a industr ial ização foi 

intensif icada, as cidades cresceram de forma acelerada e uma polít ica 
                                                           
1 Advogada (Univers idade Presbiter iana Mackenzie) e Cient is ta Soc ia l  
(Univers idade de São Paulo – USP), especial is ta em Gestão de Indústr ia 
Química (Univers idade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), mestre em Dire ito 
Pol í t ico e Econômico (Univers idade Presbi ter iana Mackenzie) e Doutoranda 
em Dire ito  Pol í t ico e Econômico (Univers idade Presbi ter iana Mackenzie) .  



Mulheres, liderança nas empresas e o ambiente de trabalho 
 

 

292 

de concessão de direitos foi adotada pelo Estado. Foi um período 

marcado fortemente pela interferência do Estado na economia. 

A part ir  dessa urbanização, as relações famil iares no Brasi l foram 

determinantemente modif icadas. O crescimento do trabalho nas cidades 

nas suas diversas formas transformou o espaço da moradia. O que 

antes era uma unidade produtiva auto-suf iciente em torno da famíl ia, 

passa a ser apenas o domicíl io. A separação do público e do pr ivado 

provocada pelo trabalho assalariado foi pr imordial para que a mudança 

acontecesse.  

Historicamente, as regras morais no Brasi l sempre foram ditadas 

pela tradição cristã catól ica. A moral sexual cr istã fez com que, mesmo 

no espaço urbano, houvesse a segregação entre meninos e meninas. 

Nas escolas e em todos os acessos públ icos este modelo de 

segregação se reproduzia.  

Neste processo, a divisão social do trabalho doméstico foi 

determinada no sentido de que as at ividades do lar passaram a ser 

prolongamento biológico do sexo feminino, uma espécie de vocação 

natural. 2 E ao homem cabia prover f inanceiramente o lar e o sustento da 

famíl ia.  

A mulher era educada na vida prát ica pelo aprendizado das 

tarefas domésticas, consumindo seu talento e condicionando seu modo 

de pensar l imitado a afazeres manuais e organizadores da casa. 

As mulheres que fugiam ao padrão da moral catól ica eram mal 

vistas perante a sociedade. Neste contexto, surgem sentimentos como o 

de que a mulher que trabalha fora do lar era suspeita de não ser 

“honesta”. No âmbito da diferença entre salár ios, é comum ouvir que a 

inserção da mulher no ambiente de trabalho remunerado “t irou emprego 

dos chefes de famíl ia e foi  responsável por baixar o salário médio do 

trabalhador”.   

Outro conceito disseminado é o de que a renda feminina é sempre 

adjacente à do marido, o que just if icaria até hoje a aceitação de que 

diferenças salar iais entre os gêneros sejam just if icáveis. Para os 

economistas, de modo bem genérico, a renda média diminuiu, pois a 

oferta de trabalhadores aumentou. Aceitando que o trabalho seja 

                                                           
2 PINSKY, J.; PINSKY, C.B. História da Cidadania. 5.ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 497. 
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mercador ia, estar ia aqui uma expl icação econômica para a diferença 

dos salár ios.  

No âmbito das escolas, as meninas só puderam freqüentar as 

aulas a part ir  de 1827 e universidades a part ir  de 1879. No l ivro Histór ia 

da Cidadania, os autores descrevem que a referência à vida famil iar 

impregnava inclusive na organização da educação. Em 1881, com a 

abertura de cursos femininos no Liceu de Artes e Ofícios a instrução 

feminina era just if icada para educar esposas f iéis e mulheres 

exemplares.  

Em 1911 (PINSKY; PINSKY, 2010, p. 498), por força de lei  foram 

criadas as escolas prof issionais. Tais modelos educat ivos separavam os 

cursos em artes e of íc ios para rapazes e ensino de economia doméstica 

e prendas manuais para moças. Mais uma vez as mulheres são 

deixadas à margem das habi l idades requeridas para as at ividades 

industr iais. O acesso das mulheres a cursos como Medicina,  Engenhar ia 

ou Direito só teve maior relevância na segunda metade do século XX. 

No começo do século XX, com a consol idação do sistema 

capital ista no Brasi l,  na mesma l inha do que ocorreu na Europa e nos 

Estados Unidos da América, aos poucos a mão de obra feminina foi se 

intensif icando. Porém, mesmo a mulher trabalhando na indústr ia, 

continuava acumulando as obrigações e afazeres domésticos. 

Em 1910 é fundado o Part ido Republ icano Feminino que, com a 

sua presidenta, a professora Leol inda de Figueiredo Daltro,  defendia a 

importância da luta pelo voto, a emancipação das mulheres e a não 

discr iminação das mulheres no funcional ismo público.  

É no Rio Grande do Norte que a mulher pode votar pela pr imeira 

vez no Brasi l (1927). A primeira mulher escolhida para ocupar um cargo 

elet ivo foi Alzira Sor iano, eleita prefeita de Lajes, em 1928, pelo Part ido 

Republicano. Porém ela não terminou o seu mandato, pois a Comissão 

de Poderes do Senado anulou os votos de todas as mulheres. 3 

Faz menos de cem anos que a mulher conquistou o direi to de 

votar e ser votada. Esse direito veio previsto no Código Eleitoral 

Provisór io, de 24 de fevereiro de 1932. Mesmo assim, a conquista não 

foi completa. O código permit ia apenas que mulheres casadas (com 

                                                           
3 Folha Online. Direito de voto feminino completa 76 anos no Brasil; saiba mais sobre 
essa conquista. Folha de São Paulo, 24 fev., 2008. Disponível em:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u367001.shtml. Acesso em: 20.out.2013. 
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autorização do marido), viúvas e solteiras com renda própria pudessem 

votar. O pleno exercício do voto feminino (não obrigatório) veio inserido 

no Código Eleitoral de 1934. O voto feminino, sem restr ições,  só passou 

a ser obrigatór io em 1946.  

Mister se faz ressaltar que o exercício do direito ao voto não gera 

automaticamente o gozo de outros direitos. José Muri lo de Carvalho traz 

que “uma democracia plena, que combine l iberdade, part ic ipação e 

igualdade para todos é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez 

inat ingível”. 4 A cidadania, ainda que intangível,  deve ser almejada para 

que homens e mulheres compart i lhem de igualdade de tratamento para 

o l ivre exercício de seus direitos e obr igações.  

 
O mercado de trabalho e a Constituição Federal de 1988  

Algumas são as razões sociais para o crescimento do convívio 

das mulheres no ambiente de trabalho e a exigência de igualdade na 

remuneração. Por exemplo, por meio de concursos públicos a igualdade 

de salár ios é garantida para funcionários de mesmo nível,  

independentemente do gênero, opção sexual,  raça ou credo.  

Pode-se dizer ser um cl ichê af irmar que a Constituição Federal de 

1988 é uma das mais avançadas do mundo no que diz respeito aos 

direito c ivis, polít icos e sociais.  

São direitos civis os fundamentais à vida ( l iberdade, propr iedade, 

igualdade). São direitos polít icos os que se referem à part icipação do 

cidadão no governo da sociedade. São direitos sociais os que garantem 

a part ic ipação na r iqueza colet iva 5. Não há cidadania plena se não 

houver gozo pleno do direito nas três dimensões. 6 

O art igo 3º da Constituição descreve os objet ivos da Repúbl ica 

Federat iva do Brasil .  Os incisos I  e I I I  vão a fundo quando dizem que 

são objet ivos da Nação construir uma sociedade l ivre, justa e sol idár ia;  

reduzir as desigualdades sociais e; promover o bem de todos, sem 

                                                           
4 CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
p. 9. 
 
5 Constituição Federal, art. 6º, caput.  “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.“ 
Para José Murilo de Carvalho, são direitos sociais: direito à educação, ao trabalho, ao salário 
justo, à saúde e à aposentadoria. 
6 CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
p. 10. 
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preconceitos de or igem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 7 

O art igo 5º trata dos Direitos e Deveres Individuais e Colet ivos, 

para o qual se dá destaque ao caput  e ao inciso I  que dizem que todos 

os homens e mulheres são iguais em direitos e obr igações e lhes são 

garantidos os direitos à vida, à l iberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 8 

É no art igo 5º que o Princípio da Igualdade está cr istalino e 

sedimentado. Não se descreve apenas a igualdade perante a lei,  mas 

perante o direito, uma igualdade real e efet iva diante dos bens da vida.  

O que seria igualdade real? De que forma o Princípio da 

Igualdade pode garantir  que os objet ivos da República Federativa do 

Brasil sejam alcançados? Neste art igo, o que se demonstrará a diante é 

que igualdade em sentido estr ito, na maior ia das vezes resulta na 

af irmação da desigualdade estabelecida pelo status quo .  

A Carta Magna de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,  

trouxe uma sér ie de direitos que devem sempre ser anal isados inser idos 

no contexto polít ico para que não se perca o signif icado da Const ituição 

do povo, para o povo. A Const ituição só é real se signif ica algo para os 

cidadãos. 9 

Historicamente, o Pr incípio da Igualdade normatizado nasce com 

a Revolução Francesa, sobre a qual se sabe que a proclamação fát ica 

de que todos são iguais perante a lei  pretendia abol ir  a sociedade 

estamental.  O que se pretendia era fazer ruir  a estrutura de privi légios 

ditos naturais, da monarquia.  

O que vem a ser igualdade nos dias de hoje? Para o Professor 

Celso Ribeiro Bastos 10 se trata de um direito fundamental que 

estabelece que uma relação justa entre dois entes quando estes 

apresentam mesmas característ icas, a mesma estrutura,  a mesma 
                                                           
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20.out.2013.  
8  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20.out.2013. 
 
9 BERCOVICI, G. Democracia, Inclusão Social E Igualdade. Congresso Nacional do 
CONPEDI/UEA, 15., 2006, Manaus, AM. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf. 
Acesso em: 20.out.2013. 
10  BASTOS, C. R. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 188. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf
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forma. O próprio autor em seguida diz ser esta igualdade uma utopia 

pois não há dois entes exatamente iguais. 

Não se pode falar efet ivamente em Estado democrático de direito 

sem que se garanta a efet ividade do Princípio da Igualdade. O 

fundamento da democracia consiste no aspecto existencial da 

igualdade.  

Aqui vem a singularidade do termo. A igualdade é polít ica. Uma 

vez polít ica, é portanto discriminatór ia. Seguindo o sábio Ar istóteles, a 

just iça vem pelo tratamento igual dos iguais e desigual dos desiguais.  

 

“A igualdade polít ica da democracia deve 

corresponder ao pr incípio da homogeneidade a part ir  

do qual e em nome do qual possa se estabelecer a 

dist inção entre cidadão e estrangeiro, entre iguais e 

desiguais, entre amigo e inimigo.” Continua: “esta 

idéia de homogeneidade substancial não conduzir ia 

necessariamente à discr iminação”. 11 

 

Em uma perspectiva contemporânea, pode-se dizer que os 

direitos fundamentais não são um dado, mas resultado de conquistas 

construídas historicamente.  

 Os direitos fundamentais, para f ins deste art igo, também 

chamados gener icamente de direitos humanos, nem sempre foram 

direitos de homens e mulheres.  

Seus fundamentos estão no direito natural e o Estado existe para 

que o bem-estar dos indivíduos seja assegurado.  

 

O mercado de trabalho brasileiro e a mulher  
As décadas de 60, 70 e 80 foram marcados pela ditadura mil i tar  

de tal sorte que a expressão do direito de contestação foi severamente 

reprimido. Alheio a isso, porém aos poucos as mulheres foram galgando 

peso f inanceiro maior à renda famil iar,  o que proporcionou 

vagarosamente às mulheres a possibil idade de “ insubordinação” às 

vontades uni laterais do pai e do companheiro/mar ido.  
                                                           
11  BERCOVICI, G. Democracia, Inclusão Social E Igualdade. Congresso Nacional do 
CONPEDI/UEA, 15., 2006, Manaus, AM. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf. 
Acesso em: 20.out.2013. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf
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Apesar da conquista da relevância f inanceira pelas mulheres, a 

famíl ia cont inuou sendo o local da reprodução da antiga divisão social 

do trabalho na qual à mulher cabem as at ividades domést icas.  

De acordo com Pinsky, em 96% dos lares brasileiros o trabalho 

doméstico continua sendo executado pelas mulheres. O que signif ica ter 

mulheres sobrecarregadas com o acúmulo da jornada de trabalho e 

at ividades do lar. 12 A carreira acaba desta forma não sendo pr ioridade.  

De acordo com recente art igo publicado na revista Exame, no 

Brasil,  as mulheres ocupam apenas 14% dos cargos de direção. 13 

 

“Em uma empresa brasi leira t ípica, as mulheres 

ocupam apenas 17% dos cargos de diretoria 

execut iva. Também recebem menos do que seus 

colegas homens — a remuneração anual média das 

diretoras execut ivas é 903 000 reais, ante 1 064 000 

reais dos diretores, de acordo com um levantamento 

da consultoria de recursos humanos Hay Group. 

 

São números dif íceis de entender se levarmos em 

conta que as mulheres respondem por 63% dos 

diplomas universitár ios brasileiros.” 14 

 

Pesquisas recentes do ONU Mulheres, entidade criada em 2010 

para garant ir  a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, 

mostram que as mulheres simplesmente não sonham em galgar 

posições como presidências e diretor ias das empresas. A formação 

moral continua sendo de que as at ividades do lar e a responsabil idade 

pela cr iação dos f i lhos é extensão da condição biológica da 

maternidade.  

                                                           
12 PINSKY, J.; PINSKY, C.B. História da Cidadania. 5.ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 503. 
13 LOUREIRO, M; IKEDA, P. Por que as mulheres são tão poucas na direção das 
empresas? Revista Exame, São Paulo, jun. 2013. Disponível em:  
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-
poucas-na-direcao-das-empresas?page=1. Acesso em: 20.out.2013. 
 
14 LOUREIRO, M; IKEDA, P. Por que as mulheres são tão poucas na direção das 
empresas? Revista Exame, São Paulo, jun. 2013. Disponível em:  
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-
poucas-na-direcao-das-empresas?page=1. Acesso em: 20.out.2013. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-poucas-na-direcao-das-empresas?page=1
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-poucas-na-direcao-das-empresas?page=1
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-poucas-na-direcao-das-empresas?page=1
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/por-que-as-mulheres-sao-tao-poucas-na-direcao-das-empresas?page=1
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Como visto acima, quase 100% dos lares brasi leiros cont inuam a 

ter nas mulheres a responsabi l idade pela organização das at ividades 

como cuidar dos f i lhos, l impeza e al imentação. Assim, comando esta 

jornada com a as 44 horas de trabalho assalariado, não há como uma 

mulher média sonhar com tais picos prof issionais.  

A própria função reprodutiva feminina cr ia uma barreira natural à 

ascensão prof issional da mulher. A escusa de que a l icença 

maternidade retardaria a carreira cai por terra quando se compara 

homens e mulheres em mesmo nível hierárquico e tempo médio para 

promoção. De acordo com a consultoria Mckinsey 15, o tempo médio que 

uma mulher demora para ser promovida numa mesma função chega a 

ser duas vezes maior do que dos homens. 

Um círculo vicioso impede que as executivas galguem novas 

posições. Como poucos são os casos de mulheres que ocupam posições 

de l iderança nas corporações, as necessidades pecul iares e intr ínsecas 

às mulheres são notoriamente ignoradas pelas empresas. Horários 

f lexíveis de entrada e saída diários, por exemplo, resolveria em muitas 

situações a necessidade de levar e busca f i lhos no colégio.  

No Livro V da Ética a Nicômaco, Aristóteles trata do conceito de 

just iça. 16 Na perspectiva universal a just iça é tomada como 

manifestação geral da virtude como submissão do que é justo, à luz da 

lei.  No entanto, ao exaltar a equidade, do bom julgamento do caso 

concreto, da adaptação do geral às necessidades especiais, é que se 

alcançar ia o justo efet ivo. Aqui,  o Princípio da Igualdade previsto na 

Const ituição Federal só seria realizado no espaço laboral,  quando além 

dos direitos civis e polít icos, os direitos sociais fossem também 

garantidos a homens e mulheres. 

Para Aristóteles, o of íc io do jur ista é assemelhado ao uso da 

régua f lexível da lei  às especif ic idades do caso concreto. 17 A equidade 

(ou o justo) se revelam no abandono da universal idade da norma fr ia e 

objet iva. Para Ar istóteles, a própria existência do Estado depende da 

                                                           
15 Mckinsey Consultoria. McKinsey’s Women Matter.  jun. 2013. Disponível em:  
http://www.mckinsey.com/features/women_matter. Acesso em: 20.out.2013.  
16 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2009. p. 145. 
17  “Aristóteles compara o ofício do juiz, na equidade, àquele de quem julga conforme a Régua 
de Lesbos. Nessa ilha do mundo grego, os construtores se valiam de uma régua flexível, que 
se adaptava  à forma das pedras, sem ser rígida.” – MASCARO, A. L. Filosofia do Direito. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.78. 
 

http://www.mckinsey.com/features/women_matter
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reciprocidade fundada na proporção, pois os seres humanos requerem a 

capacidade de combater o não justo com o não justo (o mal com o mal).  

Programas de mentoria e or ientação de carreira para mulheres, 

f lexibil ização da jornada com horários alternat ivos, uso da 

conect ividade da Internet para que at ividades de trabalho sejam 

real izadas em casa são exemplos de adaptação da lei às necessidades 

dos trabalhadores. Extrapolando para a re-divisão social do trabalho 

doméstico, sendo homens co-part íc ipes em tais responsabil idades, 

caber ia também a eles tais tratamentos “desiguais”.  Não há direito sem 

responsabi l idade que o complemente.  

 

Conclusão 
Na l inha do que preconiza Ar istóteles, a origem da dif iculdade é 

que a equidade não é just iça legal,  pois a lei  é sempre geral e 

universal.  Além disso, “ just iça é a qual idade em função da qual diz-se 

de um homem que está disposto a fazer a l ivre escolha aquilo que é 

justo. (. . .) ,No ato injusto, ter demasiado pouco é sofrer injust iça, ao 

passo que ter demasiado é fazer (cometer) a just iça.” 18  

Com este entendimento, ações af irmativas como f lexibil ização do 

tempo à disposição do empregador, re-divisão social do trabalho 

doméstico, além da orientação dedicada à carreira da mulher são o que 

se poder ia dizer da aplicação da régua de Lesbos  em Ar istóteles. É 

tratar desigualmente o que é desigual.  

Para concluir,  retomando o Princípio da Igualdade e o direi to à 

l iberdade assegurados pela Const ituição Federal,  cidadania é o direito 

fundamental que todos têm de escolher o seu dest ino e o seu futuro. 

Ocorre que, de acordo com o ambiente de trabalho oferecido hoje, esta 

faculdade não tem sido possibi l i tada à maior ia das mulheres.  
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Introdução 

            Atualmente vivemos em uma sociedade de risco mundial em que desafios são 

produzidos por uma civilização que não poderia ser delimitada socialmente, nem no 

tempo, nem no espaço. Da mesma forma, deve-se salientar que não são poucos os 

problemas ambientais cujos efeitos podem atingir a população global, ou ao menos 

aquelas situadas em países sem a menor relação de responsabilidade para com as 

gerações futuras. E, da mesma forma, há diversas situações nas quais danos 

ambientais e à saúde das pessoas são gerados em locais diferentes da ação 

causadora, em decorrência da integração das atividades empresariais e comerciais 

em escala internacional e global. 

            Neste trabalho, com o intuito de ilustrar a necessidade de uma política 

energética voltada para outras formas, para além do petróleo – que, ao longo dos 

anos, tem-se demonstrado prejudicial à saúde da população e altamente poluidor, no 

caso do meio ambiente –  será analisado o caso Paul Van de Walle, Daniel Laurent, 

Thierry Mersch, Texaco Belgium AS versus Região de Bruxelas-Capital que ocorreu 

em 1993 e foi levado a Corte Europeia de Justiça em 2004, como reenvio prejudicial. 

Como é sabido, a indústria petroquímica é extremamente impactante no meio 

ambiente em todas as suas fases de produção. Os riscos da sua contaminação, como 

foi a do caso em questão, em que houve o vazamento de hidrocarbonetos no solo, é 

altamente preocupante. 

                                                           
1 Doutoranda em Direito Público pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal 
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            E, da mesma forma, será feito uma análise da nova política energética da 

União e se realmente poderia ser menos nociva ao meio ambiente e, principalmente, 

aos habitantes das regiões afetadas. Sendo importante ressaltar que, necessita-se da 

energia para que tudo funcione, entretanto, tem-se outras formas menos evasivas de 

consegui-la, como é tratado pelo Livro Verde; iniciativa política da União Europeia para 

2020. 

           Para além da questão dos direitos humanos, o tema revela ainda, pontos 

sensíveis do caso da Corte Europeia de Justiça e principalmente no que diz respeito 

ao princípio do poluidor pagador2. Haja vista haver o aumento da atividade econômica 

e da população mundial, que crescem sem precedentes, a proliferação da poluição é 

cada vez mais prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. A fim de tentar lidar 

com estes problemas, a Comunidade Europeia3 tem baseado sua política ambiental 

em uma série de princípios de ação e políticas visando uma energia mais sustentável 

e também, para uma população mais saudável, em concordância com os direitos 

humanos. 

1. O caso Paul Van de Walle,Daniel Laurent,Thierry Mersch, Texaco Belgium AS 
versus Região de Bruxelas-Capital e o que é revelado sobre a utilização do 
petróleo e seus efeitos 

          Tem-se a noção de que os efeitos da degradação do meio ambiente tornam-se 

mais graves quando se trata de atividades correlacionadas ao petróleo. Além da 

poluição inerente aos seus derivados, o petróleo abarca enorme probabilidade de 

causar danos irreversíveis ao meio ambiente.  

           O processo C-1/03 tinha por objeto um pedido de decisão prejudicial nos 

termos do artigo 234° CE, este pedido foi apresentado no âmbito de processos 

instaurados contra P. Van de Walle, D. Laurent e T. Mersch, responsáveis pela 

sociedade Texaco Belgium SA, bem como contra a própria Texaco, os quais, devido a 

uma fuga acidental de hidrocarbonetos provenientes de uma estação de serviço da 

referida sociedade, teriam cometido o delito de abandono de resíduos4.  

                                                           
2 Nesse sentido: "The polluter-pays principle (PPP) seems both logical and fair. Nevertheless, a 
number of problems have severely hampered its effective application and its enforceability 
before European Court and national courts. This is mainly due to the wide margin of discretion 
that the principle allows for." Who is the polluter? What is pollution? To what extent should the 
polluter pay? BLEEKER, Arne. Does the polluter pay? The polluter –pays principle in the case 
law of the European Court of Justice. European Energy and Environmental Law Review. 
Dezembro, 2009. p. 289. 
3 Ainda sobre o princípio do poluidor pagador: "The principle that the “polluter should pay” has 
been one of the guidelines of EC environmental policy for decades." Ibidem.p. 289. 
4Legislação Europeia. Disponível em: 
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           E, de acordo com o artigo 15° da Diretiva 75/442 dispõe que em conformidade 

com o princípio do poluidor pagador, os custos da eliminação dos resíduos devem ser 

suportados ou pelo detentor que entrega os resíduos a um serviço de recolha ou a 

uma das empresas mencionadas no artigo 9° e/ou pelos detentores anteriores ou pelo 

produtor do produto gerador dos resíduos. 

           Nesse sentido, tem-se o princípio do poluidor pagador5, haja vista que a 

humanidade vive uma realidade de incertezas, sob o ponto de vista ecológico, visto 

que a degradação do meio ambiente aumentou significativamente nas últimas 

décadas. Nem sempre o princípio da precaução tem êxito, por isso se consubstancia a 

importância do princípio do poluidor pagador –  objeto de estudo deste artigo; este 

regula as situações de atividades ou obras lesivas ao meio  ambiente, atribuindo ao 

agente poluidor a responsabilidade pela reparação do bem ambiental lesado. 

           Oportuno detalhar que este princípio não permite a poluição e nem pagar para 

poluir. Pelo contrário, procura assegurar a reparação econômica de um dano 

ambiental quando não for possível evitar o dano ao meio ambiente, através das 

medidas de precaução. Desta forma, o princípio do poluidor pagador não se reduz à 

finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente, deve também englobar 

os custos necessários para a precaução e prevenção dos danos, assim como sua 

adequada repressão. 

            No que tange à União Europeia, há a Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004 relativa à responsabilidade ambiental 

em termos de prevenção e reparação de danos ambientais.6  Trata-se do primeiro ato 

de direito comunitário7 que tem entre os seus objetivos principais a aplicação do 

princípio do poluidor pagador8, esta Diretiva estabelece um quadro comum de 

                                                                                                                                                                          
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:262:0008:0009 :PT:PDF.  
Data de acesso: 08 de dezembro de 2016. 
5 O problema do “efeito de legalização” de atividades ecologicamente danosas, desenvolvidas 
em decorrência de atos autorizativos jurídico-públicos, é que nos coloca na rota dos 
economistas que têm tido o trabalho de destrinchar a respeito da análise econômica do 
ambiente e sobre alguns princípios, como o do poluidor pagador.  CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Actos autorizativos jurídicos-públicos e responsabilidade por danos ambientais. 
Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica, v. 69, 1993.p.3. 
6 STROOKES, Paul. The Prestige oil disaster: another example of the West living beyond its 
means. Environmental law and management. Chichester: Wiley, 2003. p.16. 
7 O princípio do poluidor pagador é tido como um princípio constitucional do direito comunitário 
do ambiente desde 1987, sendo consagrado pelo Ato Único Europeu no seu artigo 130 R e 
aditado ao Tratado de Roma em que se enunciaram os objetivos da política comunitária do 
ambiente. ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra 
angular da política comunitária do ambiente. Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia 
Ivridica 23, 1997. p.9. 
8 No caso apresentado anteriormente, há que se considerar o artigo 15° da Diretiva 75/442 que 
dispõe: Em conformidade com o princípio do poluidor pagador, os custos da eliminação dos 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=35
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:262:0008:0009%20:PT:PDF
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responsabilidade, com vista a prevenir e reparar os danos causados aos animais, 

plantas, habitats naturais e recursos hídricos, assim como ao solo. O mecanismo de 

responsabilidade aplica-se, por um lado, a certas atividades ocupacionais 

explicitamente enunciadas e, por outro, às restantes atividades quando haja culpa ou 

negligência do operador. Compete, além disso, às autoridades públicas velar para que 

os operadores responsáveis tomem diretamente ou financiem as necessárias medidas 

de prevenção ou reparação.9 A Corte teve sua decisão similar à do Advogado Geral no 

sentido de enfatizar a importância da responsabilidade por ter causado o abandono 

dos resíduos no solo da Região de Bruxelas- Capital.  

           Caminhando na mesma direção, está a questão do problema energético, que é 

um dos maiores desafios que a Europa (e também o mundo) enfrenta atualmente. O 

aumento do preço da energia e a crescente dependência das importações põem em 

risco a segurança e competitividade da Europa. A energia é uma etapa importante no 

desenvolvimento de uma política energética da União Europeia. E, para atingir os seus 

objetivos econômicos, sociais e ambientais, a Europa deve fazer em face de desafios 

consideráveis em matéria de energia: dependência crescente das importações, 

volatilidade do preço dos hidrocarbonetos, alterações climáticas, aumento da procura 

e entraves ao mercado interno da energia.  

          Neste contexto, a Estratégia Energia 2020 proporciona um enquadramento 

razoavelmente sólido e ambicioso para a política energética ao nível europeu; 

definindo as prioridades energéticas para os próximos dez anos e estabelecendo as 

medidas a pôr em prática. 

2. A ascensão e decadência do petróleo como combustível necessário para a 
União Europeia 

          A indústria  petrolífera  tem  gozado  da  proteção  dos  Estados,  (quer  de  

origem  das companhias, quer os produtores e quer os consumidores), pois o recurso 

é demasiado lucrativo para não ser disputado e por  isso protegido. Este recurso, que 

tem sido nos últimos anos, transacionado na casa dos 60 dólares por barril, e que no 

último ano ultrapassou 140 dólares por barril, poderá chegar a ter custos de 

exploração unitários médios de 3 dólares por barril, cerca de 1 dólar por barril em 

exploração onshore na Arábia Saudita e cerca de 11 dólares por barril em offshore no 
                                                                                                                                                                          
resíduos devem ser suportados: – pelo detentor que entrega os resíduos a um serviço de 
recolha ou a uma das empresas mencionadas no artigo 9.° e/ou – pelos detentores anteriores 
ou pelo produtor do produto gerador dos resíduos. Legislação europeia. Disponível em: 
http://europa.eu/legislation_ summaries/enterprise/interaction_ with_other_policies/l2 812 0_ 
pt.htm. Data de acesso: 08 de dezembro de 2016. 
9 Ibidem. 

http://europa.eu/legislation_%20summaries/enterprise/interaction_%20with_other_policies/l2%20812%200_%20pt.htm
http://europa.eu/legislation_%20summaries/enterprise/interaction_%20with_other_policies/l2%20812%200_%20pt.htm
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Mar do Norte. Com relação às atividades do setor petrolífero dividem-se em três fases, 

sendo que a sua regulamentação depende de país para país da União Europeia.10 

Neste sentido, há a Diretiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de 

Maio de 1994 11 relativa às condições de concessão e de utilização das autorizações 

de prospecção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos que trata da matéria.12 

          Tem-se a noção de que os efeitos da degradação do meio ambiente tornam-se 

mais graves quando se trata de atividades correlacionadas ao petróleo.13 Além da 

poluição inerente aos seus derivados, o petróleo abarca enorme probabilidade de 

causar danos irreversíveis ao meio ambiente.14  Em conformidade com a 

Diretiva 2006/67/CE do Conselho, de 24 de Julho de 2006, os Estados-Membros são 

obrigados a manterem um nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de 

produtos petrolíferos.15 Tal medida foi adotada uma vez que  o petróleo é de suma 

importância no pacote energético da União, assim, é indispensável garantir aos 

consumidores a continuidade do acesso aos produtos petrolíferos.16 

         Posto isto, na União Europeia, há dois diplomas legais que são de suma 

importância para a matéria, que são: a Decisão da Comissão 2012/C18/07 de 19 de 

janeiro de 2012 relativa à criação do Grupo de Autoridades do Petróleo e do Gás 

Offshore da União Europeia, tendo em vista o artigo 191º do Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia, que estabelece os objetivos de preservação, 

proteção e melhoria da qualidade do ambiente e cria a obrigação de todas as ações da 
                                                           
10 ALVAREZ. Nuno Miguel Carriço Melgado. Caracaterização da Indústria Petrolífera e do 
Georrecurso petróelo. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Departamento de Ciências da 
Terra, 2002.p. 35. 
11 SILVA, Suzana Tavares da. Direito da Energia. Coimbra:Almedina, 2012. p. 23. 
12 The offshore oil and gas industry is a very risky business with huge capital sums invested and 
lives at stake. It is not surprising, therefore, that the industry has developed liability allocation 
models to deal with the risks and that such models are frequently out to the test - more 
frequently than is sometimes realised. HEWITT, Tody. "Who is to blame? Allocating liability in 
upstream project contracts." Journal of Energy & Resources Law. v. 26, nº 2, 2008, p.177. 
13 O mercado europeu da energia é o maior mercado regional do mundo (mais de 500 milhões 
de consumidores) e o maior importador de energia. Vários dos desafios que a UE enfrenta – 
alterações climáticas, acesso ao petróleo e ao gás, desenvolvimento tecnológico, eficiência 
energética – são comuns à maioria dos países e dependem da colaboração internacional. 
UNIAO EUROPEIA. Energia competitiva, sustentável e segura. Disponível em: 
http://europa.eu/pol/ener/index_pt.htm. Data de acesso: 20 de maio de 2016. 
14BEATO, Alexandra, MARQUES, Paulo, PULIDO, João Garcia, MELO, Pedro. Estudos sobre 
energia: petróleo e gás natural. Coimbra:Almedina, 2004.p.17 
15 LEGISLACAO EUROPEIA. Disponível em: http:// europa.eu/legislation_ 
summaries/energy/external _dimension_enlargement/l27071_ pt.htm. Data de acesso: 08 de 
dezembro de 2016. 
16 De acordo com o artigo 174.°, n.° 2, da Comissão Europeia, prevê que a política da 
Comunidade no domínio do ambiente tem em vista um nível de proteção elevado e baseia-se, 
designadamente, nos princípios da precaução e da ação preventiva. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0067:PT:NOT
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União terem subjacentes um elevado nível de proteção com base no princípio da 

precaução e da ação preventiva e de uma utilização prudente e racional dos recursos 

naturais. 

           Tendo em vista o seu Plano de Ação de 2007-2009, intitulado "Uma política 

energética para a Europa", o Conselho Europeu sublinhou a necessidade de reforçar a 

segurança do aprovisionamento, tanto no que respeita à União Europeia no seu 

conjunto como a cada Estado-membro, analisando, designadamente, os mecanismos 

de armazenagem de petróleo, com especial destaque para a disponibilidade de 

petróleo em caso de crise. Tal objetivo pressupõe, nomeadamente, uma aproximação 

entre o sistema comunitário e o previsto pela Agência Internacional da Energia. 

3. Enfrentando a questão da política energética da União Europeia de forma 
sustentável 

         Como o consumo mundial17 continua em ritmo crescente, torna-se necessário 

novas formas de energias mais sustentáveis. Desta forma, a Comissão deseja tornar 

realidade uma verdadeira política energética europeia face aos numerosos desafios 

em termos de aprovisionamento e de efeitos sobre o crescimento e o ambiente na 

Europa. A União Europeia deve atuar de forma rápida e eficiente em seis domínios 

prioritários para se dotar de uma energia segura, competitiva e sustentável. O 

mercado interno, a eficiência energética, a investigação e a política externa devem 

contribuir para o desenvolvimento de uma Europa da energia forte num contexto 

internacional.18 O aumento do consumo mundial de energia e das emissões de gases 

com efeito estufa são causas diretas do aquecimento do planeta e dos efeitos 

alarmantes deste aquecimento. Este Livro Verde19 tem como proposta posicionar a 

                                                           
17 With over 450 million consumers, the European Union is the world’s second largest energy 
market. According to the European Commission’s Green Paper on energy efficiency, the 25 
Member States currently consume around 1,725 Mtoe (Megatons of oil equivalent) of energy 
per year at a cost of around €550 billion more than €1,000 per person a year. Transport is the 
largest consumer of final energy in Europe, followed by industry, households  and  services. 
Driven  by changes in lifestyle and mobity resulting from  rising  incomes,  final energy 
consumption  in  the EU  increased by 11.6% between 1990 and 2003 and continues to rise. 
EUROPEAN COMMISSION ENVIRONMENT.LIFE and Energy Innovative solutions for 
sustainable and efficient energy. 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/energy_lr.p
df. Data de acesso: 20 de maio de 2016. 
18 LIVRO VERDE DA COMISSÃO EUROPEIA. Estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al27062. Data de acesso: 24 de maio de 2016. 
19 O Livro Verde sobre a energia é uma etapa importante no desenvolvimento de uma política 
energética da União Europeia (UE). Para atingir os seus objectivos económicos, sociais e 
ambientais, a Europa deve fazer face a desafios consideráveis em matéria de energia: 
dependência crescente das importações, volatilidade do preço dos hidrocarbonetos, alterações 
climáticas, aumento da procura e entraves ao mercado interno da energia. Enquanto segundo 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/energy_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/energy_lr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al27062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al27062
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União Europeia na vanguarda da luta contra as alterações climáticas e das tecnologias 

que assegurarão a energia mais limpa e mais sustentável do futuro. 

               A fundamentação dos direitos constitucionais perde, de resto, a referência 

originária material exclusiva ao núcleo constituído pelos direitos inalienáveis do 

homem para assentar, sobretudo, na legitimação material e formal que lhe é conferida 

pela escolha democrática. 

             O alargamento dos direitos fundamentais constitucionais aos direitos sociais 

era, então, uma das dimensões da resposta do Estado Social de Direito à questão 

social herdada da revolução industrial e às reinvindicações de movimentos operário 

para quem, sobretudo nas difíceis condições econômicas e sociais da época, não 

havia verdadeira proteção da liberdade e autonomia do cidadão. As reservas que esta 

atitude merece nem se dirigem tanto à importação das dúvidas sobre o merecimento 

constitucional material dos direitos sociais, já que, nesse plano, a discussão fazia e faz 

todo o sentido. 

             Tais reservas incidem antes sobre a importação não criticamente refletida de 

conceitos como os de mínimo social, de distinção entre direitos sociais originários e 

derivados ou de princípio de proibição do retrocesso, que, tendo uma explicação e 

fazendo sentido no contexto germânico onde surgiram, perdem função, justificação e 

interesse dogmático em contextos de Constituição com direitos sociais. 

           E, da mesma forma, o direito do meio ambiente sendo considerado como 

direitos humanos e o direito à saúde como também parte dessa gama de direitos 

imprescindíveis para uma vida digna, entende-se que acidentes como o ocorrido em 

Bruxelas tem um impacto terrível para as gerações futuras e, deve, a qualquer custo, 

ser evitado através de políticas de energias sustentáveis. 

          Sendo que o primeiro domínio no qual a União Europeia deve atuar para 

continuar a dar o exemplo a nível mundial é a eficiência energética. O objetivo é 

dissociar o crescimento econômico do consumo energético para consumir menos mas 

manter a competitividade.20 

                                                                                                                                                                          
mercado mundial da energia, a UE pode tirar partido do seu primeiro lugar mundial no domínio 
da gestão da procura e da promoção das fontes de energia renováveis. LIVRO VERDE DA 
COMISSÃO EUROPEIA. Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e 
segura. Disponível em:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al27062. Data de acesso: 24 
de maio de 2016. 
20  La Unión Europea y el mundo en general se encuentram en una encrucijada sobre el futuro 
de la energia. El cambio climático, el aumento de la dependência del petróleo y demás 
combustibles fósiles, el crescimiento de las importaciones y el incremento del coste de la 
energia hacen que nuestras sociedades y economias sean vulnerables. Estos problemas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al27062
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           O Livro Verde de 2005 sobre a eficiência energética uma vez que já tinha 

anunciado um potencial de 20% de poupança de energia até 2020. Este objetivo está 

no centro do plano de ação para a eficiência energética que a Comissão irá propor, 

dirigido em grande parte aos Estados-membros para que mobilizem todas as forças 

políticas na luta contra os excessos de consumo de energia.  

             Na mesma direção, há um documento de 2014, também uma Diretiva 

2014/94/UE que tem a intenção de harmonizar novas formas de energias, dando 

prioridade a criação de formas de infraestrutura para combustíveis alternativos, 

indicando, mais uma vez, a necessidade e a importância de políticas sustentáveis de 

energia.21 

             A Comissão insiste igualmente no papel das fontes de energia renováveis, 

setor no qual a União Europeia representa já metade do mercado mundial, criando um 

ambiente estável para que isto aconteça. 

5. Em ritmo de conclusão: sustentabilidade, desenvolvimento e direitos 
humanos22 

          O abastecimento energético é fundamental para todos nós.  Dessa forma, nos 

últimos dois anos, muitos europeus têm sido afetados pelo aumento dos preços do 

petróleo. Atualmente, os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão), 

responsáveis por elevadas emissões de gás carbônico, representam cerca de 80% do 

consumo de energia da União Europeia.  

          Tratando-se de recursos não renováveis, estes se formam a um ritmo muito 

lento e, logo, num cenário de aumento estimado da população mundial em cerca de 

30%, até 2050, é previsível que a procura global sobre estes recursos sofra uma 

pressão considerável, com as repercussões econômicas que se antecipam fruto de 

uma escalada dos preços.23 

                                                                                                                                                                          
reclama una respuesta completa y ambiciosaFOLCH, Ramon. La sostenibilidad energética. 
Energía y regulación. Espanha: Civitas, 2007,p.117. 
21 Diretiva 2014/94/UE. Disponível em: http: //eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1482933915335&from=PT. Data de 
acesso: 20 de dezembro de 2016. 
22 POLÍTICAS QUE MELHORAM A SUA VIDA. Disponível em: http://europa.eu/lisbon_ 
treaty/glance/better_life/index_pt.htm. Data de acesso: 28 de maio de 2016. 
23 CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL NA ESTRATÉGIA EUROPA 2020. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/ Crescimento 
_sustent%C3%A1vel_na_Estrat%C3%A9gia_Europa_2020. Data de acesso: 29 de maio de 
2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_n%C3%A3o_renov%C3%A1veis
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1482933915335&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1482933915335&from=PT
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            Por outro lado, o consumo de combustíveis fósseis levanta ainda questões de 

ordem geopolítica, na medida em que os países detentores deste tipo de recursos são 

na sua maioria politicamente instáveis e por isso susceptíveis de quebra de produção. 

Na verdade, 65% das reservas mundiais estão localizadas em apenas 1% dos poços, 

estando a maioria no Médio Oriente e na Ásia Central, pelo que «estimativas recentes 

referentes às reservas de petróleo comprovadas confirmam que o petróleo do Médio 

Oriente (e da Ásia Central) continuará a marcar o panorama geopolítico, 

geoestratégico e geoeconômico mundial, pelo menos durante os primeiros anos do 

século XXI.24 

           Nesse sentido, o Tratado de Lisboa ajuda a Europa a garantir o abastecimento 

energético e a promover a utilização de recursos sustentáveis e competitivos. O 

Tratado contém um capítulo específico sobre a energia que define as competências 

principais e os objetivos gerais da política energética: o funcionamento dos mercados 

energéticos, a segurança do abastecimento, a eficiência e a poupança energéticas, o 

desenvolvimento de novas formas de energia renováveis e a interconexão das redes 

energéticas.  

             Pela primeira vez, é consagrado o princípio de solidariedade, de acordo com o 

qual se um país enfrenta graves dificuldades de abastecimento energético, deve ser 

ajudado por outros Estados-membros. 

           A questão da sustentabilidade energética passou a ser pauta constante de 

discussão após as duas crises do petróleo em 1973 e 1979. Em que pese o fato 

destes colapsos, é preciso considerar a simultaneidade de uma externalidade bastante 

negativa: a emissão de gases poluentes na atmosfera.  

           O Protocolo de Kyoto, traz vários itens a respeito do controle da emissão de 

gases de efeito estufa, incentivando a pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o 

aumento do uso de fontes renováveis de energia, de tecnologias de sequestro de 

dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e 

inovadoras; além da promoção de medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa.  

          O desenvolvimento das tecnologias energéticas, em especial as tecnologias 

dedicadas à eficácia energética e às energias renováveis, ou as tecnologias de baixo 

                                                           
24 CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL NA ESTRATÉGIA EUROPA 2020. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/ Crescimento 
_sustent%C3%A1vel_na_Estrat%C3%A9gia_Europa_2020. Data de acesso: 29 de maio de 
2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Central
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teor de carbono ficaram no topo das prioridades da União. Para além disso, em 

dezembro de 2008, a União Europeia adotou um conjunto de medidas que reduzirão o 

seu contributo no aquecimento climático e garantirão o aprovisionamento em energia. 

Todavia, não houve menção ao petróleo nos documentos analisados. 

          Há sim a necessidade de mudanças, mas acredito que há, acima de tudo, uma 

tendência a novas formas energéticas sem pensar na sua devida eficácia. O Tratado 

de Lisboa teve como escopo colocar a energia no centro da atividade europeia, 

permitiu-se, assim, ter uma nova base jurídica que faltava nos Tratados anteriores, 

como disciplina o artigo 194º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

          O desenvolvimento das tecnologias energéticas, em especial as tecnologias 

dedicadas à eficácia energética e às energias renováveis, ou as tecnologias de baixo 

teor de carbono ficaram no topo das prioridades da União Europeia. Para além disso, 

em dezembro de 2008, a mesma adotou um conjunto de medidas que reduzirão o seu 

contributo no aquecimento climático e garantirão o aprovisionamento em energia. 

            Ao citar o caso Região de Bruxelas-Capital contra Paul Van de Walle, Daniel 

Laurent,Thierry Mersch, Texaco Belgium AS sobre a contaminação do solo com 

resíduos, houve  a intenção de demonstrar que o causador do dano deve pagar 

medidas de recuperação, instaurando-se deste modo, o princípio do poluidor pagador, 

que não é tão simples de indicar. Como foi o caso, houve em primeiro plano a 

necessidade de se identificar quem poluiu e como se deu este ato. Identificado o 

gerente pela Corte Europeia de Justiça, este foi responsabilizado pelo delito de 

abandono de resíduos, com o intuito de demonstrar que o meio ambiente importa, sim. 

E que, além de tudo, devemos pensar nas futuras gerações que dependerão de um ar, 

solo e águas menos poluídos. É um direito humano, necessitamos do que a natureza 

provém para sobreviver. 

             Espera-se, de forma bastante otimista, que a União Europeia continue com 
essas medidas norteadoras para que os Estados-Membros possam se guiar para um 
meio ambiente cada vez mais sustentável, o que, consequentemente, traz mais 
dignidade e qualidade de vida para as pessoas. 
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INTRODUÇÃO 
A discussão jurídica a respeito do dever de o Estado assegurar aos cidadãos o 

mínimo existencial assume especial relevância em um cenário que indica para o 

aumento da pobreza na população brasileira, historicamente já marcada não apenas 

pela desigualdade, mas pela presença estrutural de indivíduos que, por fatores alheios 

à sua vontade, não conseguem acesso a condições mínimas de vida condigna. 

Conforme recente estudo do Banco Mundial2, estima-se aumento nos 

indicadores de desigualdade e pobreza no Brasil em 2016, os quais permanecerão 

elevados em 2017. O cenário mais otimista prevê um aumento em 2017 na proporção 

de pessoas pobres de 8,7% para 9,8% do total da população, o que representa um 

acréscimo de 2,5 milhões no número de pessoas abaixo da linha de pobreza, definida 

pela renda mensal de R$ 140 per capita.  

Somem-se a este cenário as medidas de austeridade conduzidas pelo atual 

governo federal. Chama atenção a aprovação da Emenda Constitucional n. 95/2016, 

que mantém fixo por vinte exercícios o valor de gastos públicos federais, os quais 

incluem gastos com saúde e educação e que, a partir de 2018, serão apenas 

reajustados da inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Merecem também destaque outras iminentes medidas que 

podem atingir as legislações trabalhista e previdenciária, bem como os programas 

sociais de distribuição de renda, ameaçando políticas públicas que sustentam a 

concretização de direitos fundamentais. 

Assim, conhecer e analisar o posicionamento do STF sobre o mínimo 

existencial, de forma colegiada ou por meio de manifestações monocráticas de seus 
                                                           
1 Mestrando em Direito e Ciência Jurídica – Especialidade de Direitos Fundamentais. Consultor 
jurídico ad hoc para Direito Público da Ernst & Young. 
2 GUKOVAS, Renata Mayer; NAKAMURA, Shohei; SKOUFIAS, Emmanuel. 
2017. Safeguarding against a reversal in social gains during the economic crisis in Brazil. 
Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/469091487328690676/Safeguarding-against-a-
reversal-in-social-gains-during-the-economic-crisis-in-Brazil. Último acesso em 23 mar 2017. 
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membros, assume grande relevância para nortear a evolução do tema, que estará 

cada vez mais presente na pauta do controle de constitucionalidade dos atos do poder 

público normativos e/ou concretizadores de direitos fundamentais. 

 

METODOLOGIA 
Adotou-se para este trabalho a pesquisa na jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal3, considerando-se as expressões e conectores de busca 

“mínimo adj social”, “mínimo adj vital” e “mínimo adj existencial”. 

A primeira busca, por “mínimo social”, resultou em 07 decisões monocráticas, 

todas sem relevo para o objeto desta pesquisa, haja vista a expressão ter sido 

identificada apenas em elementos do relatório que precedem a decisão, ou seja, em 

transcrições de trechos dos argumentos das partes ou das decisões recorridas, não 

exprimindo posição do STF. 

A segunda identificou 01 acórdão do Tribunal Pleno, mas com desenvolvimento 

sem relação com o tema abordado neste trabalho, 01 decisão da Presidência e 06 

decisões monocráticas, todas as 07 sem relevância para esta pesquisa pois apenas 

mencionam o “mínimo vital” ao transcrever a decisão recorrida. 

Na terceira, utilizando a expressão mínimo existencial, foram encontrados 16 

acórdãos (decisões colegiadas do Tribunal Pleno, Primeira Turma e Segunda Turma), 

255 decisões monocráticas e 01 decisão em repercussão geral.  

Isto denota que, afora toda a discussão doutrinária envolvida em torno da 

diferenciação dos termos de pesquisa, a expressão “mínimo existencial” é a 

largamente adotada pelo STF. As divergências quanto ao significado e à abrangência 

desta expressão serão abordadas ao longo deste trabalho. 

Além das decisões identificadas diretamente na ferramenta de busca de 

jurisprudência consolidada do STF, foram também analisadas decisões que são 

referidas como precedentes nas decisões inicialmente analisadas e contribuem para o 

estudo do escopo desta pesquisa. 

A análise tomou por referência o conjunto das decisões dos órgãos colegiados 

do STF, eventualmente recorrendo a decisões monocráticas para expor o 

posicionamento de determinado Ministro, nas situações em que fora inovador, de 

forma complementar ou divergente, em relação ao entendimento expresso pelos 

órgãos colegiados sobre o tema. 

 

                                                           
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência Consolidada. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp. Último acesso em 23 mar. 
2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp
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1. O marco inicial: ADPF n. 45 
A primeira referência expressa ao mínimo existencial na jurisprudência do STF 

verifica-se em decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, proferida em 2004, no 

âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 454. Na 

oportunidade, discutia-se a constitucionalidade do veto do Presidente da República ao 

§ 2º do art. 55 (depois renumerado para art. 59), de proposição legislativa que se 

converteu na Lei nº 10.707/2003, destinada a fixar as diretrizes à elaboração da lei 

orçamentária anual (LDO) de 2004. O autor da ADPF alegava que o veto presidencial 

desrespeitou a garantia, prevista na EC n. 29/2000, de recursos financeiros mínimos 

para as ações e serviços públicos de saúde. 

Tal julgamento não resultou em relevantes efeitos para o caso concreto, haja 

vista que posteriormente ao ajuizamento da ação o Presidente da República enviou ao 

Congresso Nacional novo projeto de lei, contemplando, no texto que viria a ser 

aprovado na Lei nº 10.707/2003, o dispositivo anteriormente vetado. Todavia, a 

decisão, mesmo tendo julgado prejudicada a ação, tornou-se referência para 

manifestações posteriores do STF em temas relacionados ao mínimo existencial. 

Na oportunidade, o Ministro Celso de Mello asseverou haver a necessidade de 

preservação da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 

“mínimo existencial” em favor dos indivíduos. Embora tenha tratado o mínimo 

existencial como o núcleo de direitos fundamentais relacionados às condições 

materiais mínimas de existência, o Ministro Celso de Mello não se delongou em 

especificar quais seriam tais direitos. 

Ainda conforme a decisão em análise, quando a questão envolver a 

necessidade de respeito ao mínimo existencial, tem-se que: a) a cláusula da “reserva 

do possível” não pode ser invocada, ressalvada ocorrência de motivo justo e 

objetivamente aferível. Afasta-se a possibilidade de o Poder Público criar obstáculo, 

por meio de indevida manipulação de sua atividade político-administrativa, com a 

finalidade de exonerar-se do respeito a direitos fundamentais; b) a liberdade de 

conformação do Poder Legislativo e de atuação do Poder Executivo são relativas, pois 

devem respeito ao mínimo existencial; e c) o Poder Judiciário possui a competência 

excepcional para formular e implementar políticas públicas, se e quando a omissão 

dos órgãos competentes do Poder Legislativo e/ou do Poder Executivo vier a 

comprometer a eficácia e a integridade de direitos constitucionais, ainda que 

decorrentes de normas de conteúdo programático. 

 

                                                           
4 ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191. 
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2. A relação do mínimo existencial com os direitos fundamentais  
Um primeiro aspecto a ser analisado diz respeito à relação do mínimo 

existencial com os direitos fundamentais. Isto porque é possível identificar na doutrina 

pelo menos três linhas distintas em torno de tal relação: a) o mínimo existencial 

equivaleria aos direitos fundamentais sociais, negando-se o caráter jusfundamental 

aos demais direitos sociais5; b) o mínimo existencial seria um direito fundamental 

independente, ao lado dos demais direitos fundamentais; e c) o mínimo existencial 

seria equivalente à parcela mínima dos direitos fundamentais necessária à garantia da 

dignidade da pessoa humana6. 

Tal diferenciação assume grande relevância em um ordenamento jurídico que, 

como o brasileiro, confere diferenciado status aos direitos fundamentais, alçando-os à 

posição de verdadeiros trunfos contra a maioria7. 

A análise da jurisprudência mostra que nenhuma das decisões do STF 

coaduna com a ideia de que o caráter jusfundamental dos direitos sociais estaria 

limitado ao mínimo existencial, tal como defendido pela primeira corrente doutrinária 

acima referida. 

Também não há elementos suficientes para se afirmar que o STF se manifesta 

de forma clara no sentido de que o mínimo existencial seria um direito fundamental 

independente dos demais, implícito à Constituição da República de 1988 (CR/88).8 

                                                           
5 Nesse sentido, Ricardo Lobo Torres defende a redução da jusfundamentalidade dos direitos 
sociais ao mínimo existencial (direitos fundamentais sociais), entendido como a quantidade 
mínima de direitos sociais para o ser humano viver com dignidade, e a otimização da parte dos 
direitos sociais que excede o mínimo no âmbito das políticas públicas, do orçamento e da 
cidadania. TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 53. Jorge Reis Novais exalta a relevância da criação jurisprudencial do direito 
fundamental ao mínimo social, realizada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão 
na interpretação e uma constituição que, intencionalmente, não prevê direitos sociais, mas 
refuta a importação de tal concepção que nega o caráter jusfundamental aos demais direitos 
sociais em ordenamentos, como o português e o brasileiro, regidos por constituições que 
asseguram inequivocamente o caráter de direito fundamental a tais direitos. Direitos Sociais – 
Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. 2ª ed. Revista e 
reformulada. Lisboa: AAFDL Editora, 2017, p. 249 
6 Jorge Reis Novais afirma sempre haver na norma constitucional de garantia de um direito 
social o mínimo para uma sobrevivência condigna, exigido pela dignidade da pessoa humana, 
que deve ser juridicamente garantido em quaisquer circunstâncias. Assim, o mínimo social, 
decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, seria uma restrição às restrições aos 
direitos fundamentais, servindo como referência para o controle de constitucionalidade das 
ações e das omissões do Estado, considerando-se, respectivamente, a proibição do excesso e 
a proibição do défice (vedação da prestação insuficiente). Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos 
Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. 2ª ed. Revista e reformulada. Lisboa: AAFDL 
Editora, 2017, p. 372 e ss. 
7 DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. In: WALDRON, Jeremy. Theories of Rights. Oxford: 
Oxford University, 1984, p.153-167. 
8 Podendo ser interpretada como alinhada a esta corrente, há manifestação isolada do Ministro 
Teori Zavascki, em seu voto no RE  581.488 RS, retomando julgado de sua autoria quando 
ainda Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Recurso em Mandado de Segurança nº 
24.197) segundo o qual “considera-se mínimo existencial, para esse efeito, o direito a uma 
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A pesquisa demonstra que a jurisprudência do STF aponta no sentido de que o 

mínimo existencial se identifica com a parcela mínima de cada direito fundamental, 

necessária à garantia da dignidade da pessoa humana, fundamento expresso do 

Estado Democrático de Direito Brasileiro, nos termos do inciso III do art. 1º da CR/88. 

Neste sentido são as decisões do Ministro Celso de Mello, tanto as 

monocráticas quanto as por ele relatadas na Segunda Turma ou no Tribunal Pleno, 

observando-se a identificação do mínimo existencial com o núcleo de direitos 

fundamentais necessário à vida condigna. Destaque-se a sua manifestação ao relatar 

o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 639.3379, defendendo que a noção 

de mínimo existencial está implícita a determinados preceitos constitucionais (art. 1º, 

III, e art. 3º, III da CR/88), compreendendo um complexo de prerrogativas cuja 

concretização é capaz de garantir condições adequadas à dignidade da pessoa 

humana, sendo esta um valor norteador de todo o ordenamento jurídico. 

A Ministra Carmen Lúcia, em seu voto que conduziu o julgamento da ADI 

376810, destacou que o mínimo existencial é o conjunto das condições primárias sócio-

políticas, materiais e psicológicas necessárias para dotar de conteúdo próprio os 

direitos assegurados constitucionalmente, em especial aqueles que se referem aos 

fundamentais individuais e sociais que garantem que o princípio da dignidade humana.  

Por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes, no voto condutor do acórdão da SL 47 

AgR11, identifica o mínimo existencial de cada um dos direitos como sendo a exigência 

lógica do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Também o Ministro Marco Aurélio, ao proferir seu voto na ADPF 34712, da qual 

foi relator, destacou que a situação exigia uma atuação mais assertiva do STF, haja 

                                                                                                                                                                          
prestação estatal que (a) pode ser desde logo identificada, à luz das normas constitucionais, 
como necessariamente presente qualquer que seja o conteúdo da política pública a ser 
estabelecida; e (b) é suscetível de ser desde logo atendida pelo Estado como ação ou serviço 
de acesso universal e igualitário”.  
9 ARE 639337 AgR, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-
00125. 
10 ADI 3768, Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2007, DJe-131 
DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007 PP-00028 EMENT VOL-2295-04 PP-
597 RTJ VOL-0202-03 PP-01096. Em seu voto na ADI 3768-4, a Min. Carmem Lúcia 
manifestou que a “gratuidade do transporte coletivo representa uma condição mínima de 
mobilidade, a favorecer a participação dos idosos na comunidade, assim como viabiliza a 
concretização de sua dignidade e de seu bem-estar, não se compadece com o 
condicionamento posto pelo princípio da reserva do possível”. 
11 SL 47 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 
17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-
00001. 
12 ADPF 347 MC, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Ainda neste 
julgamento, afastando o argumento da reserva do possível, o relator destacou que “a violação 
da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial autoriza a judicialização do 
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vista a forte violação de direitos fundamentais, alcançando a transgressão à dignidade 

da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial. Lembre-se que o Tribunal Pleno 

do STF, no julgamento do pedido liminar da ADPF 347, em 2015, reconheceu a 

caracterização do sistema penitenciário nacional como “estado de coisas 

inconstitucional”, haja vista quadro de violação massiva e persistente de direitos 

fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 

modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 

orçamentária. 

 

3. O conteúdo do mínimo existencial  
Conforme demonstrado no item anterior, o STF, com algumas pequenas 

variações, manifesta entendimento no sentido de que o mínimo existencial seria 

equivalente ao núcleo composto por parcelas de direitos fundamentais necessário à 

vida de acordo com a dignidade da pessoa humana. Este núcleo não necessariamente 

se identifica com aquilo que parte da doutrina denomina conteúdo essencial do direito 

fundamental.13 

No âmbito da análise do conteúdo do mínimo existencial, uma primeira 

observação a ser feita atine à discussão doutrinária sobre o seu caráter relativo ou 

absoluto. Jorge Reis Novais expõe que, assim como o a dignidade da pessoa humana 

exige para sua asseguração garantias que variam de acordo com o contexto histórico, 

social, econômico e cultural no qual o cidadão está inserido, o mínimo exigível também 

possuiria caráter relativo.14  

                                                                                                                                                                          
orçamento, sobretudo se considerado o fato de que recursos legalmente previstos para o 
combate a esse quadro vêm sendo contingenciados, anualmente, em valores muito superiores 
aos efetivamente realizados, apenas para alcançar metas fiscais. Essa prática explica parte do 
fracasso das políticas públicas existentes”. Já no RE 567.985, o Min. Marco Aurélio argumenta 
no voto condutor do julgamento que “não se pode negar a relação entre a dignidade e (i) a 
proteção jurídica do indivíduo simplesmente por ostentar a condição humana e (ii) o 
reconhecimento de uma esfera de proteção material do ser humano, como condição essencial 
à construção da individualidade e à autodeterminação no tocante à participação política. Com 
base nessa visão, conclui-se que existe certo grupo de prestações essenciais básicas que se 
deve fornecer ao ser humano para simplesmente ter capacidade de sobreviver e que o acesso 
a tais bens constitui direito subjetivo de natureza pública. A isso a doutrina vem denominando 
mínimo existencial”. (RE 567985, Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão:  Min. 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013) 
13 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 
2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017, p. 204 e ss. 
14 O professor português afirma ainda que, tendo a delimitação do mínimo a partir do princípio 
da dignidade da pessoa humana, a qual estaria aberta à evolução das concepções sociais e da 
ideia de justiça, não é possível distinguir mecanicamente o mínimo existencial, relacionado a 
uma exigência absoluta de dignidade, e o mínimo social, com caráter progressivo e 
dependente de concepções e programas políticos coexistentes na democracia de um Estado 
de Direito. NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais 
enquanto Direitos Fundamentais. 2ª ed. Revista e reformulada. Lisboa: AAFDL Editora, 2017, 
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Esta discussão não fora diretamente enfrentada pelo STF, merecendo menção 

o voto do Ministro Marco Aurélio no RE 567985. Em tal oportunidade, após destacar 

que o mínimo existencial encontra defesa em filósofos de diversas matizes, tais como 

John Rawls, Jürgen Habermas e Michael Walzer, o Ministro frisa que as prestações 

básicas que compõem o mínimo existencial, necessário à dignidade da pessoa 

humana, variam ao longo do tempo. 

Assim, verifica-se na jurisprudência do STF, argumentação fundamentada na 

garantia do mínimo existencial para decisões que visam assegurar diversos direitos, 

como direito à saúde (art. 5º, caput, art. 6o, art. 196, art. 197)15, direito à educação 

infantil (art. 208, IV, da CR/88)16, direito do idoso (art. 230, § 2º)17, direito ao benefício 

assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente (art. 203, V)18, direito 

dos trabalhadores (art. 6º e art. 7º)19, direito dos necessitados de acesso a orientação 

                                                                                                                                                                          
p. 393 e ss. Em outro sentido, Ana Paula de Barcellos defende que o mínimo existencial, sob o 
ordenamento da CR/88, é composto por quatro elementos, sendo três materiais (educação 
básica, saúde básica e assistência aos desamparados) e um instrumental (acesso à Justiça). 
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 302 e ss. 
15 ADPF 45 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191; SL 47 AgR, Relator:  Min. GILMAR 
MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 
PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00001; STA 223 AgR, Relatora:  Min. ELLEN 
GRACIE (Presidente), Relator p/ Acórdão:  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 
em 14/04/2008, DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014 EMENT VOL-02726-01 PP-
00001; RE 642536 AgR, Relator:  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013; RE 581352 
AgR, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013; ARE 727864 AgR, Relator:  
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014; ARE 745745 AgR, Relator:  Min. CELSO 
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 
DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014. 
16 RE 410715 AgR, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, 
DJ 03-02-2006 PP-00076 EMENT VOL-02219-08 PP-01529 RTJ VOL-00199-03 PP-01219 RIP 
v. 7, n. 35, 2006, p. 291-300 RMP n. 32, 2009, p. 279-290; ARE 639337 AgR, Relator:  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 
PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125. 
17 ADI 3768, Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2007, DJe-131 
DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007 PP-028 EMENT VOL-02295-04 PP-
0597 RTJ VOL-0202-03 PP-01096. 
18 RE 567985, Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-
2013 PUBLIC 03-10-2013. 
19 RE 572921 QO-RG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 13/11/2008, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 
EMENT VOL-2347-12 PP-2302; RE 658312, Relator:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015. Frise-se que no RE 658312, o relator destacou 
que a norma em questão, garantidora do intervalo de 15 minutos às mulheres antes da jornada 
extraordinária (art. 384 da CLT), mesmo sendo constitucional, não constitui um núcleo 
irreversível do direito fundamental ou que implique o mínimo existencial. Assim, poderia 
futuramente ser revogada, a depender das condições fáticas. 
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jurídica integral e assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV e art. 134)20, direito ao 

meio ambiente (art. 5º, caput)21 e direito dos custodiados do sistema prisional (art. 5º, 

XLIX)22.  

O Ministro Celso de Mello, ao relatar o já referido ARE 639.337, julgado pelo 

Tribunal Pleno, destacou que a garantia do mínimo existencial seria viabilizadora da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como os enumerados no Artigo XXV da 

Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana de 1948, quais sejam, o direito 

à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à 

saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança.  

Todavia, ao proferir seu voto na ADPF 347, o Ministro Celso de Mello incluiu no 

rol acima referido, que continha apenas direitos protetores de bens jurídicos 

primariamente considerados de direitos sociais, o direito de o indivíduo não sofrer 

tratamento degradante e indigno quando sob custódia do Estado, típico protetor de 

bem jurídico ligado à liberdade.  

Em sentido semelhante, ao proferir seu voto no âmbito da RE 592.581, na qual 

se discutia a licitude de o Poder Judiciário impor ao Poder Executivo a realização de 

obras emergenciais no sistema prisional, o Ministro Luiz Fux considerou estar diante 

de uma questão típica da batalha doutrinária entre Cass Sustein, defensor da reserva 

do possível e Otto Bachof, defensor do mínimo existencial. Asseverou que, mesmo os 

direitos não “nascendo em árvores”, haja vista demandarem um custo, há 

determinadas prestações que devem ser efetivadas. Assim, o mínimo existencial 

garantiria que o preso não fosse tratado de forma desumana e degradante. No mesmo 

julgamento, a Ministra Carmen Lúcia destacou que a situação tratava da própria 

existência dos custodiados, e não da garantia a um mínimo existencial frente à reserva 

do possível.  

Já o Ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto no RE 572.921, processo em 

que se discutia a incidência de gratificações sobre valores pagos a título de abono 

complementar para a remuneração de servidor público atingir o valor do salário 

                                                           
20 RE 763667 AgR, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 12-12-2013 PUB 13-12-2013; AI 598212 ED, 
Relator:  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, AC. ELETRÔNICO 
DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUB 24-04-2014. 
21 RE 658171 AgR, Relator:  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/04/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014. 
22 RE 592581, Relator:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 
13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 
29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016; ADPF 347 MC, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 
PUBLIC 19-02-2016.  
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mínimo, destacou que o caráter estipendiário do mínimo existencial equivale ao 

previsto no inciso IV do art. 7º da CR/88, que fixa como direito dos trabalhadores um 

salário mínimo capaz de atender suas necessidades vitais básicas e às de sua família 

com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social. 

Conforme a jurisprudência acima referida, o mínimo existencial possui relação 

não apenas com os direitos sociais, mas também com os direitos de liberdade. Tal 

posição fica clara nas referidas decisões que tratam dos direitos dos custodiados do 

sistema prisional, nas quais o mínimo existencial fora destacado como garantidor não 

apenas dos componentes mínimos dos direitos sociais, mas também do direito à 

integridade física e moral. 

 
4. O papel do mínimo existencial no controle de constitucionalidade 

A análise do papel desempenhado pelo mínimo existencial no controle de 

constitucionalidade é significativa, pois a clareza dessa definição contribui para 

coerência racional da técnica de utilização de tal argumento e, por via de 

consequência, para a segurança jurídica dos jurisdicionados.  

Grande parte das decisões leva a crer que o STF considera o mínimo 

existencial como uma restrição às restrições de direitos fundamentais justificadas com 

a reserva do possível, inserida no âmbito do controle de constitucionalidade da 

restrição como um elemento externo ao direito fundamental.  

Tal argumento é recorrente nos votos do Ministro Celso de Mello, que 

expressamente admitem como legítimo o controle jurisdicional do argumento estatal 

da cláusula da reserva do possível a partir da teoria das restrições das restrições. Para 

o Ministro, as limitações a direitos fundamentais submetem-se a uma exegese 

necessariamente restritiva que deve assegurar o respeito a parâmetros de índole 

constitucional, como os fundados na proteção ao mínimo existencial, na proibição de 

retrocesso social, na vedação da proteção insuficiente e na proibição do excesso. 23 

Tais julgados são também referidos como precedentes em decisões de outros 

Ministros24. 

                                                           
23 Destaquem-se os já mencionados processos AgrRE 763.667; AI 598212; ADPF 347; AI 
598212; AgrRE 727.864; AgrRE 745.745; RE 581352 AgR. 
24 ARE 1023906, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 20/02/2017, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22/02/2017 PUBLIC 23/02/2017; ARE 959165, 
Relator: Min. EDSON FACHIN, julgado em 17/02/2017, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 24/02/2017 PUBLIC 01/03/2017; RE 789215, Relator: Min. 
EDSON FACHIN, julgado em 23/06/2016, publicado em DJe-134 DIVULG 27/06/2016 PUBLIC 
28/06/2016; RE 639540, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 07/08/2014, 
publicado em DJe-155 DIVULG 12/08/2014 PUBLIC 13/08/2014. 
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Todavia, há votos de Ministros sob fundamentos indicativos da adoção de uma 

teoria de controle de constitucionalidade a partir da ponderação de princípios em 

situações que caracterizam as chamadas escolhas trágicas25. Tal argumentação é 

verificada inclusive no âmbito de algumas dos referidos votos que concluem pela 

aplicação da teoria das restrições das restrições.26 

A partir da lógica da ponderação de princípios, seriam sopesados, de um lado, 

o princípio da separação dos poderes, aliado a um chamado princípio da reserva do 

possível, e, de outro, o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorre a 

garantia do mínimo existencial e de seus componentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise desenvolvida neste trabalho permite constatar que jurisprudência do 

STF, desde o julgamento da ADPF n. 45, em 2004, reconhece o mínimo existencial 

como argumento hábil para defender a parcela mínima dos direitos fundamentais 

necessária a assegurar a dignidade da pessoa humana. 

Embora não tenha enfrentado de forma clara a questão atinente ao caráter 

relativo ou absoluto do conteúdo do mínimo existencial, o STF reiteradas vezes se 

manifestou no sentido de considerar amplo o rol de direitos sociais cujo mínimo é 

essencial à dignidade da pessoa humana, devendo ser protegido como componente 

do mínimo existencial. Destaque-se que, em julgamentos mais recentes, o mínimo 

existencial foi argumento presente também na defesa de direitos de liberdade, 

notadamente o direito à integridade física e moral dos custodiados no sistema 

prisional. 

No que tange à técnica empregada no controle de constitucionalidade, verifica-

se que a jurisprudência do STF caminha, ainda que com fundamentação, por vezes 

conflitante, no sentido de considerar o mínimo existencial como uma restrição às 

restrições de direitos fundamentais, em especial àquelas justificadas pela reserva do 

possível. 

 
 

                                                           
25 Nesse sentido, ponderando o “princípio do mínimo existencial” com o “princípio da reserva do 
possível”, foi o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes na SL 47 AgR, citada como 
precedente em julgamentos posteriores como o do RE 642.536, relatado pelo Min. Luiz Fux. 
26 Conforme voto do Ministro Celso de Mello, condutor do julgamento do RE 581.352, “entre 
proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde – que se qualifica como direito subjetivo 
inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, “caput”, e art. 
196) – ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e 
secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-
jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 
indeclinável à vida e à saúde humanas.” 
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1. Contextualização: transparência e a emergência de mecanismos de 
vazamento de informações confidenciais  

A informação tem poder de transformação3. A crença nesse poder da 

informação, na visão de Mark Fenster (FENSTER, 2012, p. 756.), é o motivo pelo qual 

há tanto esforço em revelar ou controlar informações governamentais e está 

diretamente conectada com a emergência dos vazamentos. Defensores e teóricos a 

favor da transparência não são novidades. Entretanto, mecanismos como o WikiLeaks 

representam uma reviravolta no campo da transparência, sobretudo por seu modelo 

radical. 

A transparência de informação ganhou relevância internacional notadamente 

após a Primeira Guerra Mundial, nas negociações do pós-guerra (BRAMAN, 2006). E, 

atualmente, a transparência e o direito à informação são internacionalmente 

considerados essenciais à prevenção da corrupção, à democracia participativa, à 

tomada de decisões e à responsabilidade estatal. 

Em termos de regimes governamentais, a transparência ocorre quando a 

maior parte das informações sobre suas políticas e atividades está sob apreciação 

(MOHAMED, 2012, p. 39-60) e está caracterizada por visibilidade, acessibilidade das 

informações, honestidade e franqueza (DIANE, 2016)4. A transparência governamental 

                                                           
1 Paulo Augusto de Oliveira. Doutorando em Direito Público pela Faculdade de Direito de 
Coimbra (FDUC). Mestre e Especialista em Direito Constitucional (FDUC). Professor da 
Universidade Federal da Bahia e Faculdade Baiana de Direito e Gestão – BA/Brasil 
2 Patrícia Anache. Doutoranda em Direito Público pela Faculdade de Direito de Coimbra 
(FDUC). Mestre em Direito Internacional Público e Europeu (FDUC).  
3 WIKILEAKS. What Is WikiLeaks? Disponível em: <http://wikileaks.org/About.html> Acesso em: 
20 março de 2017.  
4 DIANE, Dilann. The legal framework of transparency and accountability within the context of 
privatization. Disponível em: <http://bit.ly/2nQccaC> Acesso em: 30 de janeiro de 2017. 
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geralmente pode acontecer de quatro formas (PIOTROWSKI, 2007): através da 

disseminação voluntária de informações pelo governo; de reuniões abertas ao público; 

da entrega pelo governo de materiais solicitados; e do vazamento de informações por 

denunciantes (BERTOT, 2010, p. 264–271)5. É nessa última forma que reside a 

controvérsia, notadamente com o Wikileaks.  

A organização fundada em 2006, por Julian Assange6, se autodescreve como 

uma organização sem fins lucrativos, dedicada a trazer notícias importantes a público 

através de um sistema seguro e anônimo, baseado em fontes independentes ao redor 

do mundo que vazam informações aos seus jornalistas (ALLEN, 2012, p. 3). 

Alguns creditam que o Wikileaks teve papel essencial nos movimentos 

democráticos que culminaram na Primavera Árabe7. Entretanto, seu auge de 

popularidade - ou impopularidade - aconteceu em 2010, quando atingiu notoriedade 

internacional ao publicar documentos secretos relacionados ao governo e ao exército 

dos Estados Unidos, ressaltando-se o polêmico manual de instruções para tratamento 

de prisioneiros na prisão de Guantánamo8 e vídeos e documentos de ações de 

militares norte-americanos relacionadas à morte de civis na guerra do Afeganistão9. 

Com isso, o site consolidou sua identidade e fama tanto pelo conteúdo das 

revelações quanto pela capacidade técnica de proteger a identidade dos denunciantes 

e acabou por inspirar os surgimentos de outros sites semelhantes (FENSTER, 2012, p. 

760)10. 

                                                           
5 A busca da transparência como uma espécie de arma contra a corrupção é um tendência 
internacional. Ressalta-se, por exemplo, a Transparency International, organização que vai 
além da mera divulgação, e promove o aconselhamento do governo envolvido, propondo a 
implementação de políticas para coibir prática corruptíveis (NDELEY, 2013, p. 6). A referida 
organização busca pôr um fim no abuso de poder, nos subornos e nos acordos secretos, ao 
dar voz às vítimas e testemunhas da corrupção. 
6 Seu fundador teve o auxílio de uma equipe anônima de engenheiros de computação e 
ativistas políticos que buscam expor para o mundo regimes corruptos e opressores. De acordo 
com eles, os materiais publicados possuem relevância ética, política ou histórica e, através do 
anonimato das fontes, possibilitam um sistema universal de divulgação de injustiças 
censuradas e reprimidas. WIKILEAKS. What Is WikiLeaks? Disponível em: 
<http://wikileaks.org/About.html> Acesso em: 20 fevereiro de 2017.  
7STATE DEPARTMENT PRESS RELEASES & DOCUMENTS. Internet Freedom: Promoting 
Human Rights in the Digital Age - A Panel Discussion. Disponível em: <http://bit.ly/2nQg4s6> 
Acesso em: 25 fevereiro de 2017.  
8 WIKILEAKS. Camp Delta Standard Operating Procedure (2004). Disponível em: 
<http://bit.ly/2nRz1uO> Acesso em: 24 de fevereiro de 2017.  
9 WL CENTRAL. WikiLeaks Guardian Data Visualization Maps Death in Afghanistan. Disponível 
em: <http://bit.ly/2of6yeN> Acesso em: 24 de fevereiro de 2017. 
10 O autor continua: The WikiLeaks narrative presents the strange, at least temporary triumph of 
a small, thoroughly independent, underdog medium of disclosure over enormously powerful 
state actors. The WikiLeaks disclosures both represent and portend enormous changes in how 
secret documents become public, and in the meaning and extent of transparency in a wired, 
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Pretende-se, assim, com esses “vazamentos”, trazer a tona um pensamento 

de que a transparência cria uma sociedade melhor para todos, reduzindo a corrupção, 

tornando o público mais engajado, e fortalecendo o caráter democrático em todas as 

instituições da sociedade, incluindo governos, corporações e outras organizações. 

Entretanto, é importante ressaltar que a confidencialidade não está 

necessariamente ligada à prática de atos ilegítimos (RADFORD, 2015)11. Na verdade, 

em um grande número de casos, ela é utilizada por critérios de segurança12, o que 

leva até mesmo defensores da transparência a discordar dos métodos propostos por 

tais mecanismos. Nesse mesmo sentido, informações confidenciais mantidas em 

sigilos pelo Estado não estarão sempre associadas a abusos de poder e práticas 

corruptas, sendo a proteção da Segurança Nacional uma limitação legítima à 

transparência13. 

2. O “vazamento de informações” no Direito Internacional 

A legislação internacional aplicável ao tema pauta-se, sobretudo, em dois 

pontos fundamentais a serem desenvolvidos: (i) a necessidade de proteção dos 

direitos humanos assegurados internacionalmente, como a liberdade de expressão, 

que engloba o direito informação; e (ii) o respeito à limitação imposta pela Segurança 

Nacional. 

 

 

                                                                                                                                                                          
digital age. Their celebrity suggests that disclosure matters—that, in some combination, the 
documents have enlightened the public, affected the ability of state actors to perform their jobs, 
and created risks for the ongoing efforts that the documents revealed. (FENSTER, 2012, p. 
769) 
11 RADFORD, Benjamin. WikiLeaks: The Ethics of Revealing Secrets. Disponível em: 
<http://news.discovery.com/human/wikileaks-the-ethics-of-revealing-secrets.htm> Acesso em: 
14 de março de 2017. 
12 Um bom exemplo nesse sentido seriam as offshores, que podem ser utilizadas por questões 
legítimas, como economia de custos administrativos e tributários, não sendo sempre utilizadas 
para fins ilícitos, como nos casos revelados pelos Panama Papers, que incluem fraude e 
evasão fiscal. 
13 Mark Fenster defende que há um equívoco teórico na ideia de que a transparência 
necessariamente trará consigo benefícios. Em suas palavras “Transparency is the dramatically 
satisfying answer to every crisis and question about the state.” (FENSTER, 2015, p. 151).  
Christopher Hood, por sua vez, entende que a transparência à la WikiLeaks envolve rejeitar o 
limite entre as informações que devem se tornar públicas e as que devem permanecer sob 
sigilo, por critérios de segurança, privacidade e confidencialidade comercial. (HOOD, 2011, p. 
635.) Para os críticos mais fervorosos, tais mecanismos de vazamento representam grande 
perigo à proteção da Segurança Nacional e devem ser desmembrados e reprimidos. 
BENKLER, Yochai. A Free Irresponsible Press: WikiLeaks and the Battle Over the Soul of the 
Networked Fourth Estate. Disponível em: <http://bit.ly/2nTTqiP> Acesso em: 30 de janeiro de 
2016. 
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2.1 A Liberdade de Expressão  

A liberdade de expressão pertence ao rol de Direitos Humanos protegidos 

internacionalmente, e sua luta histórica perpassa, inclusive, por pactos como Bill of 

Rights em 1791 e o English Bill of Rights em 1688. Em 1948, a Assembleia Geral da 

ONU adotou a Declaração Universal de Direitos Humanos, que apesar de não ser um 

tratado e não possuir caráter vinculante por si só, tem relevância histórica e reflete 

princípios que servem como catálogo de direitos cuja proteção será buscada através 

de outros instrumentos (CRAWFORD, 2012, p. 634-670).   

Nessa perspectiva, surge, então, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR), criado pra, 

dentre outros objetivos, assegurar os direitos previstos no artigo 1914 da Declaração 

Universal de Direitos Humanos15. O preceito engloba ainda o duplo direito à 

informação (receive and impart), que poderá se dar por qualquer meio, abarcando, 

portanto, as novas tecnologias. 

Como é possível extrair da análise legal, tais convenções além de assegurar 

a liberdade de expressão preveem também que esse direito implicará em deveres e 

responsabilidades especiais e que poderá estar sujeito a certas restrições, que se 

façam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem ou moral pública, e a 

reputação e direito das demais pessoas.  

Ressalta-se que o respeito efetivo à liberdade de expressão, assim como aos 

demais direitos humanos, dependerá sempre de um papel a ser desempenhado pelo 

Estado, responsável direto pela proteção e garantia dos direitos humanos. Nesse 

sentido, com a intenção de instruir os Estados a criar aparatos administrativos 

adequados a efetivar a liberdade de expressão no que tange a proteção do 

                                                           
14 Art. 19 DUDH assim preceitua: “1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de 
procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro meio de sua escolha. 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do 
presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá 
estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e 
que se façam necessárias para: a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas; b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas”.  
15 Outros documentos regionais foram criados nesse sentido, tais quais a Convenção Europeia 
de Direitos do Homem, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José 
da Costa Rica), e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 
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denunciante nos casos de vazamentos de informações confidenciais, foram 

produzidos diversos documentos de relevância internacional (CHÍ, 2016)16. 

2.1.1 A Proteção de Denunciantes no Direito Internacional 

Whistleblower - expressão aqui traduzida como denunciante - é qualquer 

pessoa que revela informações sobre atos ou omissões irregulares que possam 

causar danos ou ameaças ao interesse público, obtidas através da relação de 

trabalho, no setor público ou privado (COUNCIL OF EUROPE, 2014, p 6-7). Essas 

irregularidades podem estar relacionadas a atividades criminosas, danos ou ameaças 

para a saúde pública ou para o ambiente, casos de abuso de autoridade, corrupção ou 

má administração, entre outros. 

O papel do denunciante ganha importância especial nas áreas de inteligência 

e segurança nacional, em que a divulgação de informações é limitada e abusos podem 

permanecer desconhecidos. Com isso, diversos instrumentos internacionais passaram 

a reconhecer a importância da proteção da figura do denunciante e demandam aos 

Estados que sejam tomadas medidas específicas nesse sentido.  

Exemplo disso, é o artigo 33 da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção17, os Estados devem tomar medidas visando proteger aqueles que 

denunciam informações de boa-fé e sob justificativas razoáveis contra tratamento 

injusto18. 

Inclusive, a importância da figura do whistleblowing no direito à liberdade de 

expressão foi reconhecida por experts das Nações Unidas diversas vezes19. Martin 

                                                           
16 CHÍ, Đặng Dũng. HANG, Chu Thị Thúy. International Law on the right to Freedom of the 
Press.  Disponível em: <http://bit.ly/2ogIYyh> Acesso em: 30 de janeiro de 2017. 
17 O artigo 33 assim diz: “Proteção aos denunciantes - Cada Estado Parte considerará a 
possibilidade de incorporar em seu ordenamento jurídico interno medidas apropriadas para 
proporcionar proteção contra todo trato injusto às pessoas que denunciem ante as autoridades 
competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer feitos relacionados com os delitos 
qualificados de acordo com a presente Convenção”. 
18 No âmbito europeu, tem-se a Recomendação para proteção de Denunciantes (The protection 
of whistleblowers), adotada pelo Comitê de Ministros e pelo Conselho Europeu em 2014, que 
enfatiza a importância das denúncias como uma ferramenta para aumentar a responsabilidade 
pública e fortalecer a luta contra corrupção e ingerência. Além disso, no caso Guja v. Moldova, 
o Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconheceu que apesar do dever de lealdade, a 
proteção da liberdade de expressão se estende aos funcionários públicos, a fim de revelar 
infrações, incluindo através da divulgação de documentos sigilosos, quando os mecanismos de 
vigilância e fiscalização não forem adequados. 
19 Nesse sentido, vide: COMITÊ DOS DIREITOS HUMANOS. Report of the Special Rapporteur 
on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, submitted in 
accordance with Commission resolution 1999/36 E/CN.4/2000/63. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/> Acesso em: 12 março de 2017; COMITÊ DOS DIREITOS HUMANOS. 
Joint statement of the UN Special Rapporteur on the Protection and Promotion of the Right to 
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Scheinin, Relator Especial sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais no Combate ao Terrorismo, formula que nos casos em que 

a quebra de sigilos em agências de segurança e inteligência envolvem violações de 

direitos humanos, a divulgação pelo denunciante prevalece sobre o interesse público 

de sigilo20. 

Em todos esses casos, entretanto, a proteção não será absoluta e deverá 

sempre estar limitada por critérios como boa-fé ao vazar informações, além de motivos 

razoáveis.  

2.2. Segredos de Estado e Segurança Nacional 

A manutenção de segredos de Estado está diretamente conectada à 

preservação da Segurança Nacional, universalmente reconhecida como um motivo 

legítimo que permite aos governos restringirem a liberdade de expressão onde há uma 

ameaça a essa segurança, com fulcro na previsão do artigo 19 da ICCPR.  

A ideia de segredos de Estado encontra respaldo na presunção de que a 

divulgação de certas informações afetaria a capacidade do Poder Executivo de 

proteger a nação. Dessa forma, a manutenção de certos documentos sob sigilo visa 

garantir a Segurança Nacional e o funcionamento de suas instituições21.  

O abuso nessas restrições em nome da Segurança Nacional, entretanto, é 

um dos maiores obstáculos enfrentados para assegurar a liberdade de expressão. Sua 

utilização vem sendo abusivamente invocada pelos Estados no intuito de repelir o 

controle judicial ou parlamentar de suas atividades e, em alguns casos, chega a ser 

usada como desculpa para agentes do executivo se protegerem de responderem 

                                                                                                                                                                          
Freedom of Opinion and Expression and Special Rapporteur for Freedom of Expression of the 
Inter-American Commission on Human Rights. Disponível em: <http://www.ohchr.org/> Acesso 
em: 12 março de 2017. 
20 COMITÊ DOS DIREITOS HUMANOS. Report of the Special Rapporteur on the promotion 
and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. 
Disponível em: <http://www.ohchr.org/> Acesso em: 30 janeiro de 2017, p 61. No mesmo 
sentido, Margaret Sekaggya, Relatora Especial das Nações Unidas sobre a proteção dos 
defensores de Direitos Humanos, convocou todos os Estados a adotarem medidas de proteção 
aos denunciantes de atividades ilegais. Vide: COMITÊ DOS DIREITOS HUMANOS. Report of 
the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/> Acesso em: 24 fevereiro de 2017, p 92-95. 
21 Essa restrição à liberdade de expressão encontra legitimidade, sobretudo pelo potencial de 
mecanismos como o Wikileaks de causar sérios danos, como no caso da divulgação de 
operações americanas no Afeganistão, em que um porta-voz do Talibã alegou que as 
informações vazadas seriam usadas para identificar aqueles que estavam colaborando com os 
Estados Unidos (MOREAU, 2016). MOREAU, Ron, YOUSAFZAI, Sami. Taliban seeks 
vengeance in wake of WikiLeaks. Disponível em: <http://bit.ly/2n4wfyq>. Acesso em: 30 de 
janeiro 2017. 
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criminalmente por seus atos, tais quais abduções e tortura, ou de impedir as vítimas 

de demandar compensação22. 

Cumpre ressaltar, portanto, que tais restrições deverão ser feitas sempre com 

base no prescrito em lei e respeitando o critério de necessidade e o princípio da 

proporcionalidade, visando garantir que o direito fundamental à liberdade de 

expressão seja universalmente assegurado.  

3. Impactos no Direito Internacional causados pelos vazamentos de informações  

A emergência da disseminação de documentos confidenciais possibilita o 

surgimento de duas situações antagônicas.  

A primeira, consiste no aumento dos Estados em manter cada vez mais as 

informações sob sigilo, diminuindo a transparência e classificando cada vez mais 

documentos como sigilosos por motivos não necessariamente pautados na Segurança 

Nacional, mas por interesses políticos, como já mencionado anteriormente. Além 

disso, alguns países tendem a adequar leis visando processar e punir os 

denunciantes, notadamente os Estados Unidos (NDELEY, 2013) e não protegem a 

figura do denunciante de maneira adequada.  

A segunda situação consiste no abuso ou falta de critério daqueles que 

vazam as informações, ultrapassando os limites da denúncia de práticas ilegítimas 

como arma contra a corrupção, e reportando informações meramente polêmicas e que 

possam comprometer a Segurança Nacional. 

Contudo, assim como os vazamentos podem servir de instrumento para 

assegurar Direitos Humanos, eles também servir em desfavor. Em 2010, um porta-voz 

do Talibã anunciou que estariam utilizando documentos oriundos do WikiLeaks para 

identificar colaboradores dos norte americanos (MOREAU, 2016), o que demonstra o 

grave risco que vazamentos podem representar para a vida de inocentes e para 

operações militares.  

Por esses motivos, faz-se necessária a criação de critérios objetivos que 

deverão ser levados em consideração quando da análise da licitude da divulgação de 

informações confidenciais, a fim de determinar em quais casos os vazamentos de 

informações confidenciais estão protegidos pela liberdade de expressão e por 

                                                           
22ASSEMBLEIA PARLAMENTAR, CONSELHO EUROPEU. Resolution 1838 (2011) - Abuse of 
state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial scrutiny of human 
rights violations. Disponível em: <http://bit.ly/2nQcNJm>. Acesso em: 22 fevereiro de 2017. p. 2 
e 3 
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motivações legítimas e em quais eles foram além dos limites permitidos, agredindo 

outros direitos e ameaçando a segurança nacional de maneira desproporcional. 

4. Liberdade de Expressão x Segurança Nacional: limitações à proteção do 
denunciante e à Segurança Nacional  

Para uma análise adequada da licitude dos vazamentos de informações faz-

se necessário contrabalancear os possíveis benefícios da divulgação para os cidadãos 

e para a sociedade, estimar os efeitos do desconhecimento das informações 

divulgadas, e antecipar riscos envolvendo a Segurança Nacional (FENSTER, 2012).  

Nesse exercício de ponderação, cumpre avaliar se o comportamento 

divulgado está verdadeiramente conectado com práticas antiéticas, ilícitas e corruptas, 

ou somente com questões polêmicas minoritárias. Isso porque, apesar de algumas 

informações divulgadas pelo WikiLeaks preencherem a curiosidade de muitos, como 

no caso das informações relacionada aos ensinamentos da Cientologia23, elas em 

nada dizem respeito a práticas ilegais. Portanto, não estariam amparadas pela 

proteção internacional, visto que não possuem motivações legítimas.  

Cumpre analisar ainda a possibilidade da divulgação - vazamento - 

apresentar alguma ameaça concreta para um indivíduo ou para a sociedade. As 

divulgações mereceriam proteção internacional e local todas às vezes que servissem 

de instrumento contra práticas corruptas e não apresentassem riscos maiores 

desproporcionais a outros direitos.  

Além dos parâmetros fixados aos vazamentos, certas limitações devem ser 

impostas aos Estados com o intuito de combater os abusos cometidos em nome da 

proteção da Segurança Nacional. Nesse sentido, tem-se a Resolução 1838 (2011) da 

Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, que serve de parâmetro para a 

discussão. 

Referido documento requer aos Estados-membros a criação de mecanismos 

de controle do serviço secreto, como ser monitorado pelo legislativo, a criação de 

procedimentos especiais para que os documentos sigilosos possam ser utilizados 

judicialmente de maneira que não ameace a Segurança Nacional; e um processo 

contraditório perante um organismo que tenha acesso irrestrito a todas as 

                                                           
23 WIKILEAKS. Church of Scientology. Disponível em: <http://bit.ly/2ngbUHu> Acesso em: 24 
de fevereiro de 2017. 
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informações, a fim de decidir quais deverão ser tornadas públicas e quais podem 

continuar mantidas em confidencialidade24.   

Tais critérios poderão servir de instrumento para possibilitar que a proteção 

da Segurança Nacional e o respeito à Liberdade de Expressão ocorram de maneira 

simultânea, proporcionais e equilibradas.  

Dessa forma, assegurar-se-á a adequada proteção dos denunciantes e do 

direito à informação e da liberdade de expressão, sem, contudo, ameaçar outros 

direitos envolvidos.  
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CAPÍTULO XXIX 
 

OS ENTRAVES NAS ARBITRAGENS DE LITÍGIOS SOCIETÁRIOS 
MULTIPARTES 

 
Ana Carolina Agosti A. Cruz1 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

Introdução 
As sociedades comerciais atuam por meio dos respectivos órgãos. Faz parte 

do dia-a-dia de qualquer sociedade que os sócios se reúnam num órgão deliberativo, a 

formar decisões através de deliberações2 em que todos possam participar e exprimir a 

sua vontade, desse modo se forma a decisão social sobre os aspectos essenciais da 

vida societária.3 

Mediante tais deliberações são expostas as manifestações de vontade dos 

sócios, o que ocorre por meio dos votos. Formada uma deliberação social, é natural 

que esta seja cumprida e executada. No entanto, nem sempre os sócios ficam 

satisfeitos com o resultado das deliberações tomadas em assembléia geral, isso 

porque os sócios, algumas vezes, consideram que estas constituem um vício ou, 

simplesmente, por discordarem do resultado e/ou de seu conteúdo. 

Em razão disso, o direito admite diversas formas de impugnação da 

deliberação social, e consequentemente, inutilização deste ato. Dentre tais formas, 

não restam dúvidas que é possível a arbitragem. Ocorre que, o que causa inquietação 

na comunidade jurídica é saber se a eficácia desta decisão (arbitral) poderá ser 

estendida para as demais partes, tal qual acontece com as decisões proferidas pelo 

juízo estatal, nos termos do artigo 61, n˚ 1, do Código das Sociedades Comerciais. 

Além disso, a Constituição da República Portuguesa (CRP), dispõe em seu 

artigo 204, n˚ 1, que é assegurado a todos o acesso ao direito e aos tribunais para 

                                                           
1 Mestranda em Direito Civil pela Universidade de Lisboa 
2 Para Jorge Henrique da Cruz Pinto Furtado deliberação de sociedades comerciais é: 
“declaração colegial de vontade, de ciência ou de sentimento, apurada pela expressão 
maioritária de sentido idêntico, quando não unânime, dos votos emitidos pelos sócios com 
direito de voto, e juridica e institucionalmente imputável à sociedade.” Pag. 155. 
3 CUNHA, Paulo Olavo. Direito das Sociedades Comerciais. 2ª edição. Editora: Almedina. 
Coimbra, 2006. Pag. 443-444. 
4 Artigo 20.º (Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva) 
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defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Assim, resta saber se o 

tribunal arbitral poderá ser considerado para fins do artigo 202, n˚ 1, da CRP também 

tribunal oficial, tal como o tribunal estatal. 

Para tanto, será necessário o desenvolvimento dos seguintes pontos: 

1- Se o acesso apenas ao tribunal arbitral viola o princípio de acesso ao direito 

e à tutela jurisdicional efectiva? 

2- Se a forma de constituição do tribunal arbitral viola o princípio constitucional 

de paridade de armas? 

Com as respostas de tais questões será possível responder à seguinte 

indagação: É transponível para a arbitragem o disposto no artigo 61, n˚ 1, do Código 

das Sociedades Comerciais Português sem violação aos princípios constitucionais? 

 
1. Arbitragem: acesso ao direito e aos tribunais 
A comunidade jurídica de modo geral considera o acesso ao direito como 

condição fundamental, sendo o mais básico dos direitos humanos de um sistema 

jurídico igualitário que almeje garantir direitos constitucionais. No entanto, 

contraditoriamente, não se tem percebido uma efetiva preocupação com a temática 

"acesso ao direito e aos tribunais" em sua necessária amplitude, sendo muitas vezes o 

"acesso ao direito e aos tribunais" confundido com o “acesso ao Judiciário”.  
Por tal razão, a questão da arbitragem nos litígios societários é motivo de 

reflexão, já que a arbitragem tem peculiaridades que o juízo estatal não têm. 

O artigo 20, n˚ 1, da Constituição da República Portugesa, assegura a todos “o 

acesso ao direito e aos tribunais”, isso significa que engloba o direito a: (i) informação, 

(ii) consultas jurídicas, (iii) patrocínio jurídico, (iv) ação, (v) possibilidade de recurso, 

entre outros. 

O acesso ao direito e aos tribunais não é apenas instrumento da defesa dos 

direitos e interesses legítimos. É também elemento integrante do princípio de 

igualdade e do princípio democrático, pois este não pode deixar de exigir também a 

democratização do direito. 

                                                                                                                                                                          
1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e 
interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de 
meios económicos. 
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio 
judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. 
3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça. 
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo 
razoável e mediante processo equitativo. 
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos 
procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela 
efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. (g.n.) 
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O direito de acesso aos tribunais inclui, desde logo, no seu âmbito normativo, o 

direito de ação, isto é, o direito subjetivo de levar determinada pretensão ao 

conhecimento de um órgão jurisdicional, requerendo a abertura de um processo, com 

o consequente dever do mesmo órgão de sobre ela se pronunciar mediante decisão 

fundamentada.5 

Isto quer dizer, que a pretensão dos jurisdicionados é a obtenção de decisão 

técnica e fundamentada para a solução daquele litígio. 

 

2. A Arbitragem como alternativa privada à justiça pública 
Nesta senda, a tutela jurisdicional não significa o mesmo que tutela judicial. 

Geralmente faz-se uma associação direta entre o acesso à justiça e o acesso aos 

tribunais. Porém, nos dias de hoje, essa visão não faz mais sentido. Esse acesso 

formal, através do processo, perante os órgãos do Poder Judiciário onde se identifica 

o litígio e se diz o direito como forma de realizar justiça, não é modelo adequado para 

a atual circunstância e, muito menos, aquele que proporciona um maior acesso à 

justiça.  

Hoje, é preciso uma acepção mais ampla e congruente que proporcione a 

todos um acesso, não apenas aos tribunais e ao resultado da prestação jurisdicional, 

desenvolvido pelo Estado, mas a uma ordem jurídica justa e efetiva. 

No ordenamento português, há diferentes categorias de tribunais ou de ordens 

de jurisdição: além do Tribunal Constitucional, há tribunais judiciais, tribunais 

admistrativos e tributários e o Tribunal de Contas; ainda podendo, em estado de 

guerra, serem constituídos tribunais militares, e também podem existir tribunais 

marítimos, tribunais arbitrais e julgados de paz. 

Para Jorge Miranda6:  

“a existência de tribunais arbitrais – sejam voluntários ou 

necessários - acarreta uma interpretação extensiva ou restritiva 

(consoante os prismas de análise) do artigo 202, n˚ 1 da CRP. Mas, se 

ao Direito constitucional português é estranho um princípio de 

<<monopólio estadual da função jurisdicional>> ou da exclusividade de 

<<justiça pública>>, não menos certo é que esses tribunais seguem o 

regime dos tribunais judiciais, a ponto de se poder sustentar <<uma 

verdadeira assimilação material>> entre uns e outros”. 

                                                           
5 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da Républica Portuguesa Anotada. 
3ª edição. Editora: Coimbra. Coimbra, 1993. Pag. 161-165. 
6 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. II, Tomo IV – Direitos Fundamentais. 
Editora: Coimbra. Coimbra, 2014. Pag. 360-361. 



Os entraves nas arbitragens de litígios societários multipartes 

 

 

338 

Isto quer dizer que os tribunais arbitrais, embora sua natureza privada, 

equiparam-se aos tribunais estaduais, para fins de proporcionar facilitação de acesso 

à justiça, e consequentemente, um resultado útil. 

Por outro lado, a lei portuguesa tem a prerrogativa de institucionalizar 

instrumentos e formas de composição não judicial de conflitos (artigo 202, n˚ 4 da 

CRP).7 

E, sendo assim, o direito precisa retomar a sua dimensão social, adequar-se às 

realidades e necessidades dos novos tempos, começando pelo rompimento do “mito” 

do monopólio estatal da jurisdição, sem que isso importe em enfraquecimento do 

Poder Judiciário ou na inafastabilidade do controle jurisdicional. A arbitragem 

caracteriza-se como instrumento processual constituído de princípios, que se 

harmoniza com as exigências de desenvolvimento econômico, financeiro e social 

presentes, em que o tempo passou a ser fator considerado preponderante na 

realização dos negócios, por exercer influência positiva ou negativa em seus 

resultados. 

Corroborando com este entendimento, esclarece VITAL MOREIRA: 

“existe um direito de acesso aos tribunais do Estado para todos, 

mas não se trata de um obrigação, pois os tribunais oficiais não gozam 

de um monopólio ou exclusivo da função jurisdicional, ou seja, da 

função de dirimir litígios jurídicos de forma vinculativa, imparcial e 

independente. O direito de acesso aos tribunais públicos pode coabitar 

com a liberdade de acesso a formas de ‘justiça privada’ à margem 

daqueles, mediante convenção entre as partes.”8 

E o professor ainda completa elucidando o seguinte: o interesse dos 

particulares na arbitragem junta-se ao interesse do próprio Estado, quer enquanto para 

ele mesmo em litígios aptos de serem sujeitos de arbitragem, quer enquanto poder 

público, interessado em descongestionar os seus próprios tribunais e em poupar os 

correspondentes encargos orçamentais. 

Isso justifica a gradativa ampliação do âmbito dos litígios legalmente 

suscetíveis de serem submetidos a arbitragem, bem como a crescente importância 

relativa da arbitragem como via alternativa de resolução de conflitos, quer entre 

particulares quer entre, inclusive, o próprio Estado e particulares. 

                                                           
7 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. II, Tomo IV – Direitos Fundamentais. 
Editora: Coimbra. Coimbra, 2014. Pag. 360-361. 
8 MOREIRA, Vital. Tribunais arbitrais e direito de acessoà justiça: uma perspectiva 
constitucional in Revista Intenacional de Arbitragem e Conciliação da Associação Portugeusa 
de Arbitragem. Anual n. 9. Editora: Almedina. Coimbra, 2016. Pag. 130. 
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Constituídos por via de negócio jurídico de direito privado, é controversa a 

natureza dos tribuanis arbitrais voluntários e a natureza das funções. Tal como os 

tribunais do Estado, os tribunais arbitrais decidem os litígios que lhe são submetidos 

vinculativamente e de forma imparcial e independente e as suas decisões são dotadas 

de força executiva, ainda que tais tribunais não sejam competentes para exercer tal 

execução.  

Por isso, apesar da sua origem inequivocadamente privada, há um relativo 

consenso na doutrina e na jurisprudência no sentido de que as arbitragens exercem 

ainda uma função jurisdicional em termos materialemente equiparáveis ou assimiláveis 

aos tribunais estatais, por isso, muitas vezes chamadas de “paraestatais”, ou podendo, 

ainda, serem conceituadas como “exercício privado de função pública”. 

Ademais, a igualdade dos jurisdicionados importa não apenas a igualdade de 

acesso aos tribunais, mas também a igualdade perante os tribunais ou, o mesmo é 

dizer, no decorrer do processo – igualdade de armas ou igualdade processual -, que é 

justamente neste âmbito que mora o problema da impugnação de deliberação social 

por meio da arbitragem. 

As partes que pedem justiça devem, no processo, estar em paridade de 

condições. O princípio da igualdade das armas pretende o equilíbrio entre as partes na 

perspectiva dos meios processuais de que para o efeito dispõem e, embora não 

implique uma identidade formal absoluta de meios, o princípio da igualdade das armas 

exige que as partes envolvidas tenham direitos processuais idênticos e estejam 

sujeitos também a ônus e cominações idênticos, sempre que a sua posição no 

processo for equiparável.9 

Neste sentido, a pluralidade de partes em processo arbitral começa por colocar 

um problema inexistente no processo estadual. Esse primeiro problema ocorre na fase 

de constituição do tribunal arbitral. No processo estadual as partes intervenientes não 

desempenham qualquer função na composição do tribunal. Diferentetemente do que 

acontence na constituição do tribunal arbitral e do processo arbitral, que podem ser em 

vasta medida auto-regulados pelas partes. 

Como, então, neste contexto, impedir que um sócio proponha, no juízo estatal, 

a impugnação de deliberação, em decorrência de outro processo de impugnação da 

mesma deliberação social, por meio de arbitragem, do qual ele não fez parte? 

Assim como no juízo estatal, existem subsídios e/ou ferramentas processuais 

adequadas para o conhecimento e, consequentemente, alcance de outras partes. 

                                                           
9 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Tomo I. 2ª edição. 
Editora: Coimbra. Coimbra, 2010. Pag. 441-442. 
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Nada mais óbvio do que o juízo arbitral também se utilizar desses mesmos recursos 

como, por exemplo, intervenção de terceiros. 

Ocorre que, com a possibilidade de tal ferramenta processual, surge nova 

dúvida: como seria feita a constituição do tribunal arbitral, assegurando às partes o 

princípio de paridade de armas? 

Com efeito, os principais sistemas nacionais limitam-se a enquadrar a 

arbitragem, delegando para as partes a definição da maior parte dos preceitos 

aplicáveis à organização da arbitragem. A autonomia das partes apenas é balizada por 

algumas regras e princípios que apresentem exigências mínimas de justiça 

processual.10 

A participação de mais de dois sujeitos num processo arbitral coloca, por isso, 

desde logo, problemas na fase de constituição e composição do tribunal arbitral. O 

princípio da igualdade de armas no processo não é postergável numa jurisdição 

arbitral. A autonomia privada no delineamento das regras procedimentais arbitrais não 

permite a disposição desse princípio em momento prévio à proposição da ação 

arbitral. Este princípio ditaria a nomeação de um árbitro de cada parte processual.11 

O problema levantado por este entendimento está, contudo, em encontrar uma 

forma de adaptar a este príncipio as regras rígidas de constituição de um tribunal 

arbitral por três árbitros, um com origem neutra e dois com origem nas partes.   

Como todo procedimento, a constituição do tribunal arbitral em qualquer litígio 

exige particularidades, ainda mais quando trata-se de litígios societários, nos quais os 

interesses dos sócios podem ou não convergir. 

O processo de constituição do tribunal arbitral - em litígios considerados 

simples -, nos quais só existam duas partes, ocorre de forma simples: a parte 

interessada notifica a parte contrária do fato de que pretende instaurar o litígio em 

tribunal arbitral. Se couber a designação dos árbitros pelas partes, nesta notificação 

deverá já incluí-la, bem como esta parte convidará a outra a designar o árbitro que lhe 

caiba. 

Em caso de faltar a designação de árbitros pelas partes, essa nomeação cabe 

então ao Presidente do Tribunal do lugar fixado para a arbitragem. O Presidente do 

Tribunal arbitral é designado por acordo entre os árbitros indicados pelas partes. 

                                                           
10 PINHEIRO, Luís de Lima. Convenção de Arbiragem (aspectos internos e transnacionais) in 
Revista da Ordem dos Advogados. Vol I/II. Ano 64. Lisboa, 2004. 
11 SILVA, Manuel Botelho da. Pluraridade de partes em arbitragens voluntárias in Estudos em 
homenagem à professora doutora Isabel de Magalhães Collaço. Vol. II. Editora: Almedina. 
Coimbra, 2002. Pag. 500. 
 



Ana Carolina Agosti A. Cruz 341 

Porém, na falta de acordo, esse Presidente deverá ser nomeado pelo Presidente do 

Tribunal do respectivo local, a requerimento das partes. 

Para JOÃO PAULO FERNANDES REMÉDIO MARQUES, uma vez designados e tendo 

aceite o encargo, os árbitros (que podem obviamente recusar a designação) somente 

podem, depois, escusar-se do exercício das funções se a causa da escusa for 

superveniente e impossibilite o designado do exercício da função12. Caso contrário, 

respondem tais árbitros pelos danos a que derem causa (v.g., os danos decorrentes 

para qualquer das partes da demora da resolução do litígio, tanto num outro tribunal 

arbitral, como no tribunal estatal).13 

  

3. A extensão da eficácia do caso julgado 
Neste sentido, destaca-se, a problemática apresentada pela PAULA COSTA E 

SILVA14, com as seguintes palavras:  

“(...) diga-se que o sistema infraconstitucional português está 

próximo do sistema alemão no que concerne ao problema da 

arbitrabilidade de litígios que ecludam em torno de deliberações sociais: 

nem um, nem outro têm regras específicas nesta matéria. O que 

significa que a arbitrabilidade dos conflitos que possam envolver as 

deliberações sociais se submete aos quadros gerais traçados para este 

meio de resolução de controvérsias ou, como também é usual dizer-se, 

para o direito comum da arbitragem.”  

 Após, a professora analisa algumas decisões alemães, dentre as quais uma 

em que a fundamentação para justificar a vinculação é a seguinte: as sociedades 

precisam que as suas deliberações se tornem estáveis e imutáveis para seu regular 

funcionamento, caso contrário gerará um problema ainda maior, que seria insegurança 

jurídica. Assim, destaca-se a funcionalidade da sociedade como motivo para estender 

os efeitos da decisão a todos, bem como para assegurar a harmonia e indivisibilidade 

decisória, aplicável, portanto, o conceito de litisconsórcio unitário. 

Nas palavras de FREDIE DIDIER15, o litisconsórcio unitário ocorre quando o 

órgão jurisdicional (no caso do presente artigo, a arbitragem) tiver que decidir o mérito 

                                                           
12 Quando o autor utiliza a expressão “podem recusar” na interpretação da autora do presente 
artigo significa que na realidade que é um dever do árbitro, assim como o do juíz, que diante de 
um impedimento ou suspeição. 
13 MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. Acção Declarativa à luz do código revisto. 3ª 
edição. Editora: Coimbra. Coimbra, 2011. Pag. 79-82. 
14 SILVA, Paula Costa. Arbitrabilidade e Tutela Colectiva no Contenciosos das Deliberações 
Sociais in Estudos em homenagem ao professor doutor Carlos Ferreira de Almeida. Vol. IV. 1ª 
edição. Editora: Almedina. Coimbra, 2011. Pag. 381-382. 
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de modo uniforme para todos os litisconsortes. Isso significa que independentemente 

da legitimidade de partes, a decisão arbitral afetará e vinculará todas as demais partes 

envolvidas e/ou interessadas. 

Esse conceito, ainda que não esteja positivado, é nítido no artigo 61, n˚ 1, do 

Código das Sociedades Comerciais Português16. Ao comentar referido artigo 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO17 destaca pontos importantes.  

O primeiro, em relação à sentença, ele expõe que trata-se de uma decisão de 

legalidade e não de mérito. 

 Neste sentido, se é uma decisão de legalidade, quer dizer que nela será 

apreciado se aquela deliberação social é ou não contrária às normas internas (da 

sociedade específica) e/ou externas (da própria lei aplicável). Ademais, sendo uma 

sociedade, nos termos do artigo 98018, do Código Civil, é necessário que não se 

esqueça qual é a sua essência: ideias de cooperação e organização entre duas ou 

mais pessoas, a fim de que seja possível desenvolver determinada atividade 

ecônomica. 

O segundo, destaca que a eficácia interna ocorre em consequência do 

funcionamento em modo coletivo, ou seja, para que seja possível a plena e adequada 

atividade da sociedade é necessário uniformidade de interesses, ou, pelo menos, que 

o interesse coletivo supere o individual.  

A deliberação insere-se no quadro dos fatos jurídicos, que, como se sabe, 

constituem eventos a que são associados efeitos jurídicos. Constituindo porém, na 

espécie, um ato colegial, dominado pelo princípio majoritário, a sua eficácia jurídica 

tem uma característica específica que lhe advém deste mesmo princípio: não se 

restringe àqueles que votaram favoravelmente à deliberação, estendendo-se por igual 

a todos os membros do colégio, independentemente de terem votado contra, não 

                                                                                                                                                                          
15 DIDIER, Fredie. Litisconsórcio unitário e litisconsórcio necessário. São Paulo, 2012. 
Disponível em: http://www.frediedidier.com.br/artigos/litisconsorcio-unitario-e-litisconsorcio-
necessario/ Acesso em: 16.03.2017. 
16 Artigo61.º (Eficácia do caso julgado) 
1 - A sentença que declarar nula ou anular uma deliberação é eficaz contra e a favor de todos 
os sócios e órgãos da sociedade, mesmo que não tenham sido parte ou não tenham intervindo 
na acção. 
2 - A declaração de nulidade ou a anulação não prejudica os direitos adquiridos de boa-fé por 
terceiros, com fundamento em actos praticados em execução da deliberação; o conhecimento 
da nulidade ou da anulabilidade exclui a boa-fé. (g.n.) 
17 CORDEIRO, António Menezes. Código das Sociedades Comerciais Anotado. 2ª edição. 
Editora: Almedina. Coimbra, 2011. Pag. 234-235. 
18 Artigo 980.º  (Noção) 
Contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com 
bens ou serviços para o exercício em comum de certa actividade económica, que não seja de 
mera fruição, a fim de repartirem os lucros resultantes dessa actividade. 
 

http://www.frediedidier.com.br/artigos/litisconsorcio-unitario-e-litisconsorcio-necessario/
http://www.frediedidier.com.br/artigos/litisconsorcio-unitario-e-litisconsorcio-necessario/
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terem votado, ou não terem sequer estado presentes à formação deliberativa para que 

foram convocados. 

Por outro lado, caso não fosse assim, se frustaria o próprio ato colegiado, já 

que seria pouco provável obter a unanimidade na maior parte dos casos. A extensão 

da eficácia jurídica à totalidade dos membros do grupo é conatural ao princípio 

majoritário. Trata-se naturalmente de uma eficácia imediata e automática.19  

Neste sentido, ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO20, esclareceu a eficácia para 

os negócios jurídicos. Para ele têm três fatores de eficácia: os fatores de atribuição da 

eficácia geral, os fatores de atribuição da eficácia diretamente visada, e por fim, os 

fatores de atribuição de eficácia mais extensa. 

Os dois primeiro irrelevantes para o presente estudo, sendo o último pertinente, 

que são aqueles indispensáveis para que um negócio, já com plena eficácia, inclusive 

produzindo exatamente os efeitos visados, dilate seu campo de atuação, tornando-se 

oponível a terceiros ou, até mesmo, erga omnes. E ainda completa, expondo a 

necessidade das medidas de publicidade em geral para se torne possível tal extensão. 

  

Conclusão 
A análise desenvolvida neste trabalho permite constatar que a tendência é que, 

cada vez mais, seja aceitável e, inclusive, necessária a aplicação do disposto no artigo 

61, n˚ 1, do Código das Sociedades Comerciais Português, nas ações de impugnação 

de deliberação social, por via arbitral.  

Isto porque, a ideia é que a deliberação social é única e indivisível, sendo 

impossível de produzir efeitos distintos aos sócios. Nas palavras de PAULA COSTA E 

SILVA21, o julgamento de uma impugnação de deliberação social atinge racionalidade 

máxima: porque os objetos de eventuais impugnações são equivalentes, ainda que 

uma das partes seja distinta, portanto, a instrução e o julgamento feitos para um 

aproveitam aos demais, ou melhor, à todos.  
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1. Notas introdutórias sobre as influências recíprocas entre os 
constitucionalismos português e brasileiro2 

A história constitucional de Portugal é feita de rupturas, tal qual ocorre na 

generalidade dos países latinos. A afirmação é de JORGE MIRANDA, que destaca 

também que as constituições portuguesas sofrem alterações que nem sempre estão 

em harmonia com as formas que prescrevem, culminando em novas rupturas ou 

revoluções3. O constitucionalismo em Portugal, destaca PAULO OTERO, é anterior a 

1820; a normatividade reguladora do poder político e das relações entre governantes e 

governados, existente desde que Portugal é um Estado, assume uma natureza 

materialmente constitucional, razão pela qual pode-se afirmar que Portugal sempre 

teve uma Constituição em sentido material ou, em outras palavras, uma Constituição 

histórica ou institucional4. Marcado pela via revolucionária5, tem como marco inicial 

formal a Constituição de 1822, considerada por J. J. GOMES CANOTILHO um dos textos 

mais importantes do constitucionalismo português, por ser um ponto de referência 

obrigatório da teoria da legitimidade democrática do poder constituinte, que exercerá 

grande influência na luta político-constitucional subsequente6. 

                                                           
1 Mestrando em Direito e Ciência Jurídica – Especialidade Direito Administrativo. 
2 O presente estudo está redigido nos termos do Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. 
3 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo I, 9ª ed., Coimbra, 2011, p. 243. 
Nesse sentido, destaca o mesmo autor que a Constituição de Portugal de 1822 é consequência 
da revolução de 1820, a de 1838 da revolução de 1836, a de 1911 da revolução de 1910, a de 
1933 da revolução de 1926 e a 1976 da revolução de 1974. 
4 PAULO OTERO, Direito Constitucional Português, Vol. I, Coimbra, 2010, p. 253. 
5 Para JORGE MIRANDA, tendo sido o corte com o passado realizado seja pelo povo em armas 
(1820 e 1834), seja pelo próprio monarca (1826). JORGE MIRANDA, Manual, p. 242. 
6 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., Coimbra, 2003, 
p. 128. Nesse ponto, cumpre o destaque de que JORGE MIRANDA não considera como 
antecedente do constitucionalismo português a súplica de Constituição dirigida a Napoleão em 
1808, JORGE MIRANDA, Manual, p. 242. J. J. GOMES CANOTILHO, por outro lado, afirma que o 
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Quanto às influências identificáveis, na história constitucional portuguesa, de 

experiências advindas do constitucionalismo estrangeiro, é natural que amplo espaço 

de análise se apresente quando o objeto são os recíprocos influxos entre o 

constitucionalismo brasileiro e o português. Ligados profundamente pela história 

comum partilhada até 1822, com a independência do Brasil, e pelos elos culturais, que 

perduram até hoje, as constituições dos dois países perfilharam trajetórias paralelas 

cujos aspectos principais serão tratados no presente estudo, que abordará a influência 

do constitucionalismo brasileiro na história constitucional portuguesa, pelo método de 

revisão de literatura. O trabalho não pretende ser exaustivo quanto a cada influência 

identificável. Mais importante é, ao apresentar e debater as influências de relevo, ter 

como referência, na esteira do pensamento de PAULO BONAVIDES, de que as 

Constituições, assim como as dinastias, têm as suas linhagens; ao se ramificarem por 

distintos espaços e tempos, conservam um parentesco, na maior parte das vezes de 

caráter ideológico comum7. E também, sobretudo, com base na singela conclusão de 

MARNOCO E SOUZA ao afastar as críticas a respeito da influência da Constituição 

brasileira de 1891 no projeto que culminou na Constituição Portuguesa de 1911, de 

que em todas as constituições se encontram elementos de outras8, torna-se crucial a 

identificação dos elementos que demonstram a profunda relação entre Brasil e 

Portugal. Relação essa que, nos recíprocos influxos na história constitucional dos dois 

países, com foco, no presente texto, no sentido do constitucionalismo brasileiro para o 

português, mas também sem olvidar de trazer à reflexão algumas influências no 

sentido inverso, tem uma profícua sucessão de eventos a serem observados e 

debatidos. 

2. A influência do constitucionalismo brasileiro na Carta Constitucional 
portuguesa de 1826 e na Constituição de 1838 

A Carta Constitucional de 1826 é a única de origem outorgada entre as seis 

constituições que já estiveram vigentes em Portugal9. As vicissitudes históricas que se 

relacionam à sua outorga, de partida, já estabelecem uma profunda relação entre o 

constitucionalismo brasileiro e a história constitucional portuguesa. 
                                                                                                                                                                          
constitucionalismo não começou com o vintismo, referindo-se à petição dirigida a Napoleão 
como o primeiro arquétipo constitucional em Portugal. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito 
Constitucional, pp. 127 e 128. 
7 PAULO BONAVIDES, Constitucionalismo luso-brasileiro: influxos recíprocos, in: Jorge Miranda 
(org.), Perspectivas Constitucionais: nos 20 anos da Constituição de 1976, vol. I, Coimbra, 
1996, pp. 48-49. 
8 MARNOCO E SOUZA, Constituição política da República Portuguêsa: commentário, Coimbra, 
1913, p. 6. 
9 A Constituição de 1933 foi elaborada por Salazar com o auxílio de alguns colaboradores e de 
um Conselho Político Nacional; o texto elaborado foi submetido a plebiscito em 19 de março de 
1933. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 182. 
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No dia 24 de abril de 1826, o Imperador D. Pedro I recebeu a notícia do 

falecimento do seu pai, Rei D. João VI. Já no dia seguinte, convocou o seu Conselho 

de Estado – órgão cuja inserção na Constituição brasileira de 182410, diga-se de 

passagem, foi inspirada pela Constituição portuguesa de 182211 –, que opinou pela 

renúncia do Imperador à Coroa real em favor da sua filha, Princesa Maria da Glória, e 

pela outorga de uma Carta Constitucional a Portugal12. Aponta AFONSO ARINOS que D. 

Pedro redigiu o texto da carta entre os dias 24 e 29 de abril, com o receio, 

provavelmente, de que alguma participação na sua feitura fosse reivindicada; no 

processo de elaboração, foram tomados dois exemplares do projeto já revisto pelo 

Conselho de Estado para a Constituição brasileira de 1824 e feitas modificações que 

resultaram no texto final, assinado no palácio do Rio de Janeiro em 29 de abril de 

1826 por D. Pedro13. 

Como destaca PAULO BONAVIDES, D. João VI e D. Pedro são personagens-

chave no constitucionalismo luso-brasileiro, estando a história constitucional brasileira 

indissoluvelmente ligada aos eventos de 1820, ano do levante liberal do Porto, a 1826, 

ano da outorga da Carta Constitucional, “convertida logo pelo constitucionalismo liberal 

dos portugueses moderados do século XIX numa espécie de código sagrado de sua 

concepção de monarquia constitucional”14. Já de plano, afirma JORGE MIRANDA, 

observa-se que a estrutura, o conteúdo e a linguagem da Carta têm origem na versão 

brasileira15. A Carta portuguesa, porém, comportou algumas diferenças admissíveis 

em face das circunstâncias de cada país, como, entre outras, a admissão do culto 

doméstico e familiar de qualquer religião, no Brasil, e só a estrangeiros, em Portugal, e 

a garantia da nobreza hereditária em Portugal, sem correspondência no texto 

brasileiro16.  

Quanto à organização do poder político, a Carta de 1826 introduz o Poder 

Moderador, que teve como fonte a Constituição brasileira de 1824, e consagra o 

sistema bicameral – uma Câmara de Deputados eleita por sufrágio censitário e indireto 

e uma Câmara dos Pares hereditários e vitalícios. Influenciado pelo pensamento de 

Benjamin Constant, na afirmação de MARCELLO CAETANO “a influência mais patente 
                                                           
10 Destaca JORGE MIRANDA que a Constituição de 1824 representa um compromisso entre as 
ideias liberais – partilhadas pelo Imperador, a seu modo – e a tradição monárquica europeia. 
JORGE MIRANDA, O constitucionalismo liberal luso-brasileiro, Lisboa, 2001, p. 27. 
11 Que, por sua vez, como destaca Afonso Arinos, tomara por inspiração o instituto criado por 
Napoleão. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL, O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em 
Portugal, Rio de Janeiro, 1994, p. 30. 
12 Ibidem, p. 30. 
13 Ibidem, pp. 30-32. 
14 PAULO BONAVIDES, Constitucionalismo luso-brasileiro, p. 24. 
15 JORGE MIRANDA, O constitucionalismo, p. 33. 
16 JORGE MIRANDA destaca as diferenças em existentes em JORGE MIRANDA, Manual, p. 274. 
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nos dois textos”17, o Poder Moderador materializaria um poder investido de papel 

corretivo aos abusos e exorbitâncias dos demais poderes que pudessem abalar a 

unidade do sistema18. Esse poder, enquadrado em um complexo sistemático em que 

se definia a divisão e a harmonia dos poderes, através do qual operava o princípio 

monárquico, que não valia per si, mas em conjugação com o princípio representativo, 

sofreu relevantes inflexões normativas, afetado pelas vicissitudes políticas vividas no 

Brasil e em Portugal, pela abdicação de D. Pedro I e pela vitória liberal de 1834, 

respectivamente19. 

No contexto português, PAULO OTERO teceu importantes reflexões a respeito 

da influência do artigo 71 da Carta Constitucional de 1824 sobre a Constituição 

portuguesa de 1976 na instituição de um Poder Moderador como instrumento de 

manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos20. 

Para o autor, pode-se entender acolhida no regime constitucional atual, ainda que 

distante do modelo inicial vinculado à figura do rei, a existência em Portugal de um 

poder neutro numa posição de superioridade em relação às demais estruturas 

orgânicas e dotado de função reguladora de equilíbrios e conflitos institucionais, 

compatível com a interdependência dos poderes21. Essa figura, no texto constitucional 

português vigente, se materializa em três níveis: o primeiro, um poder moderador 

político, titulado pelo Presidente da República22; o segundo, um poder moderador da 

conformidade jurídico-constitucional dos atos normativos, titulado pelo Tribunal 

Constitucional23; e por fim, o terceiro, um poder moderador garantístico dos 

particulares e da juridicidade, titulado pelo Provedor de Justiça24. 

                                                           
17 MARCELLO CAETANO, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, 4ª ed., Coimbra, 
1963, p. 343. 
18. PAULO BONAVIDES, A evolução constitucional do Brasil. Estudos Avançados, São Paulo, v. 14, 
n. 40, dec. 2000. ISSN 1806-9592. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9553/11122>. Acesso em: 15 mar. 2017, p. 167. 
19 JORGE MIRANDA, O constitucionalismo, pp. 39-40. 
20 PAULO OTERO, Direito Constitucional Português, Vol. II, Coimbra, 2010, p. 16. 
21 Ibidem. 
22 Nos termos do artigo 120 da Constituição de 1976: “O Presidente da República representa a 
República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular 
funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência, Comandante Supremo das 
Forças Armadas”. 
23 Nos termos do artigo 221 da Constituição de 1976: “O Tribunal Constitucional é o tribunal ao 
qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-
constitucional”. 
24 Como autoridade independente com a atribuição de se dirigir aos órgãos decisórios a fim de 
recomendar as medidas necessárias para prevenção e reparação de injustiças, nos termos do 
artigo 23 da Constituição de 1976. Para melhor desenvolvimento, PAULO OTERO, Direito 
Constitucional Português, Vol. I, pp. 15-16. 
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A Constituição portuguesa seguinte, de 183825, teve como fontes as duas 

constituições antecedentes, a Constituição francesa de 1830, a Constituição 

espanhola e a própria constituição brasileira26. Apesar da influência dos textos 

constitucionais portugueses anteriores, o texto da Constituição de 1838 aproximou-se 

muito mais da Constituição de 1822, ao reafirmar a soberania nacional, restabelecer o 

sufrágio direto e eliminar o poder moderador27. Com a curta vigência da Constituição 

de 1838, é na Constituição portuguesa de 1911 que se observarão novas influências 

do constitucionalismo brasileiro na história constitucional portuguesa, dessa vez sob 

os ventos do republicanismo. 

3. A influência do constitucionalismo brasileiro na Constituição de 1911  

É útil a imagem criada por PAULO BONAVIDES, já referida, de que as 

Constituições conservam um parentesco, na maior parte das vezes de caráter 

ideológico comum28. Entre os laços que unem a história constitucional dos dois países, 

também sobressaem aqueles advindos do republicanismo no Brasil e em Portugal. 

A Constituição de 1911 é o coroamento do liberalismo democrático 

português29, foi a mais rapidamente elaborada das quatro constituições portuguesas 

produzidas em assembleia constituinte30, e teve como fontes principais a Constituição 

brasileira de 189131 e as constituições do regime liberal português de 1822 e 183832. 

Tal influência, inclusive, teria sido objeto de censura, como destaca MARNOCO E SOUZA, 

por supostamente retratar um direito estranho à evolução política portuguesa, objeção 

categoricamente afastada pelo mesmo autor, para quem todas as constituições 

carregam elementos de outras, como a do Brasil carrega elementos da americana, a 

Constituição portuguesa de 1838 na de 1822, a de 1822 na Constituição de Cádis de 

1812, e esta, por fim, na Constituição francesa de 179133. Considerada por MARNOCO E 

SOUZA como uma das constituições republicanas melhor organizadas e perfeitas do 

seu tempo, e tendo-se em vista a história comum de Portugal e Brasil até 1822, 

                                                           
25 Também chamada de “efêmera”, em JORGE MIRANDA, O constitucionalismo, p. 43. 
26 JORGE MIRANDA, Manual, p. 286. 
27 Ibidem. 
28 PAULO BONAVIDES, Constitucionalismo luso-brasileiro, p. 49. 
29 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 169. 
30 JORGE MIRANDA, Manual, p. 289. 
31 Na Constituição de 1891, foi adaptado ao Brasil o sistema constitucional de modelo norte-
americano, com a reorganização do poder, agora dividido entre a União e os Estados 
Federados e a substituição de um nascente modelo parlamentar para um governo presidencial. 
JORGE MIRANDA, Teoria do Estado e da Constituição, Coimbra, 2002, p. 219. 
32 MARNOCO E SOUZA, Constituição, p. 6. CANOTILHO por sua vez, afirma que a fórmula síntese da 
Constituição de 1911 é a Constituição de 1822. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 
169. JORGE MIRANDA também cita a Constituição suíça, JORGE MIRANDA, Manual, p. 291. 
33 MARNOCO E SOUZA, Constituição, p. 6. 
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inexistiriam razões para que não se buscasse elementos e lições de outras 

experiências constitucionais34. 

Tal influência, contudo, se foi profunda no projeto inicial da novel 

constituição portuguesa, reduziu-se ao longo da discussão parlamentar35 e no texto 

finalmente aprovado pela Assembleia. Dessa forma, embora significativas, para utilizar 

a expressão de JORGE MIRANDA, as marcas da Constituição brasileira não se 

projetaram no espírito geral da Constituição36. Nesse sentido, as influências mais 

profundas do texto brasileiro no texto constitucional de 1911 ocorreram no artigo 3º, 

que trata dos direitos e garantias individuais; no artigo 14, que trata da presidência das 

duas casas; no artigo 26, que trata da competência privativa do Congresso da 

República; no artigo 29, que trata da aprovação de projeto de lei e promulgação pelo 

Presidente da República; no artigo 31, sobre o prazo para promulgação e, por fim, no 

artigo 55, sobre crimes de responsabilidade37, destacando-se, entre essas 

contribuições, a assimilação de um controle difuso de constitucionalidade no 

ordenamento português38, pioneiro em todo o continente europeu39, e da garantia de 

habeas corpus como meio de defesa da liberdade dos cidadãos40. 

4. Influxos recíprocos: a influência do constitucionalismo português na história 
constitucional brasileira 

Como ressaltado anteriormente, o constitucionalismo luso-brasileiro está 

ligado por elos que expõem a história comum dos dois países até 1822 e por um 

parentesco que, na expressão de PAULO BONAVIDES, projeta influxos recíprocos nos 

                                                           
34 Ibidem. 
35 MARNOCO E SOUZA, Constituição, p. 7. No mesmo sentido aponta JORGE MIRANDA, destacando 
a maior conexão, do texto final, com a 3ª República Francesa. JORGE MIRANDA, O 
constitucionalismo, p. 52. 
36 JORGE MIRANDA, Manual, p. 291. 
37 PAULO BONAVIDES, Constitucionalismo luso-brasileiro, pp. 50-51. 
38 JORGE MIRANDA destaca que a introdução no ordenamento português de um controle de 
constitucionalidade não ocorreu apenas por influência brasileira, mas também por razões 
internas, sobretudo como reação aos decretos ditatoriais anteriores a 1910. JORGE MIRANDA, O 
constitucionalismo, p. 54. 
39 MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, A elaboração da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e a influência recebida da Constituição da República Portuguesa 
de 1976. Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, v. 2012, p. 7261. 
40 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 170. Em estudo comparativo do instituto no 
Brasil e em Portugal, MASSAÚ destaca que, por influência do constitucionalismo norte-
americano, o Brasil acabou, em 1891, constitucionalizando o habeas corpus, já previsto na 
legislação infraconstitucional (Código de Processo Criminal de 1832), previsão posteriormente 
recepcionada pela Constituição portuguesa. Para um estudo abrangente dessa relação v. 
GUILHERME CAMARGO MASSAÚ, A história do habeas corpus no direito brasileiro e português. 
Revista Ágora, Vitória, n. 7, p. 1-33, 2008. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufes.br/agora/article/view/1919/1431>. Acesso em: 21/03/2017.  
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nas instituições de Brasil e Portugal41. Se foi marcante a influência do 

constitucionalismo brasileiro na história constitucional portuguesa até a Constituição 

de 1911, como debatido no presente estudo, observa-se a inversão do fluxo por 

ocasião da vigência da Constituição de Portugal em 1933 e, principalmente, da 

Constituição de 1976. Muito embora o escopo deste trabalho seja justamente o 

movimento contrário, os breves apontamentos a seguir sobre a influência do 

constitucionalismo português na história constitucional brasileira reforçam, a um só 

tempo, a perspectiva adotada, amparada em MARNOCO E SOUZA e PAULO BONAVIDES, 

de que todas as constituições carregam elementos de outras e que, em função de elos 

históricos, políticos, sociais e culturais, mesmo projetadas em outros espaços e 

tempos, conservam um parentesco quase sempre de caráter ideológico comum. 

No Brasil, a Constituição de 1937 recebeu influência da Constituição de 

1933, que institucionalizou em Portugal um regime político constitucional 

marcadamente autoritário42, inspirando a criação no Brasil de um Conselho de 

Economia Nacional e a atribuição ao Presidente da República de poderes para a 

edição de decretos-lei e de dissolução da Câmara dos Deputados43. 

Também na Constituição brasileira de 1988 é possível identificar diversas 

influências do constitucionalismo português. Embora não tenha tido origem 

revolucionária, como a Constituição portuguesa de 1976, naturalmente o momento 

político de transição de uma ditadura e os laços históricos, sociais e culturais que 

unem os dois países proporcionou um grande fluxo de referências para a nascente 

constituição brasileira. Essa influência teve repercussões na sistematização da 

constituição e na existência de diversos institutos. Entre elas, como observa CAMARGO, 

nos anais da Assembleia Nacional Constituinte brasileira, observa-se a aprovação de 

diversos projetos voltados para o regime parlamentarista, como a criação do Conselho 

da República e o Conselho de Defesa Nacional, ambos inspirados nos congêneres 

portugueses, bem como moções de censura e edição de medidas provisórias em caso 

de urgência e relevância44. 

Também o caráter prospectivo da Constituição brasileira teve inspiração na 

Constituição portuguesa, bem como na doutrina de J. J. GOMES CANOTILHO quanto ao 

método para definir os fins e os objetivos para o Estado e a sociedade45. Em comum, 

na lição de JORGE MIRANDA, nas Constituições de 1988, no Brasil, e de 1976, em 
                                                           
41 PAULO BONAVIDES, Constitucionalismo luso-brasileiro, pp. 48-49. 
42 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 178. 
43 JORGE MIRANDA, Teoria do Estado, p. 216. 
44 MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, A elaboração, p. 7265. 
45 MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, A elaboração, p. 7270. 
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Portugal, identifica-se a extensão das matérias elevadas ao status constitucional, a 

preocupação dedicada às garantias dos direitos de liberdade, o extenso rol de direitos 

sociais, a descentralização e a grande quantidade de normas programáticas46. De 

forma indiscutível, para o mesmo autor, quanto à assimilação, pelo texto brasileiro, da 

Constituição de 1976, é o estímulo ao cooperativismo, o alargamento dos limites 

materiais de revisão constitucional, a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão 

e a definição do regime como Estado Democrático de Direito47. 

Essa expressão, aliás, recebeu interessantes apontamentos de OSCAR DIAS 

CORRÊA, que destacou a idêntica preocupação, entre portugueses e brasileiros, na 

expressão a ser utilizada para a configuração do novo regime de superação da 

experiência autoritária. Para esse autor, a opção portuguesa pelo estado de direito 

democrático, que no texto originário tinha por objetivo assegurar a transição para o 

socialismo mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder 

pelas classes trabalhadoras48, seguramente influiu nos constituintes brasileiros 

tendências socializantes, que acabaram por não prevalecer durante o debate das 

disposições no Plenário da Constituinte49. A opção, no caso brasileiro, pela expressão 

“Estado Democrático de Direito”, é creditada à doutrina de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que 

explica que a locução não representa apenas a união dos conceitos de Estado 

Democrático e Estado de Direito, mas antes representa a criação de um conceito 

novo, que supera os seus elementos e incorpora um componente revolucionário de 

transformação do status quo50. Isto é, com a expressão “democrático” qualificando o 

Estado e não o Direito, irradia-se os valores da democracia sobre todos os elementos 

constitutivos do Estado e, consequentemente, sobre toda a ordem jurídica51. 

                                                           
46 JORGE MIRANDA, Teoria do Estado, p. 216. 
47 Ibidem. O mesmo autor registra, ainda a introdução, no Brasil desde 1969 e em Portugal 
desde 1971 de cláusulas internacionais de equiparação de direitos de portugueses e 
brasileiros, concretizados pela Convenção de 07 de setembro de 1971, realizada em Brasília. 
48 PAULO OTERO destaca que o princípio socialista foi objeto de uma total subversão informal. 
Ressalta o autor que inexistiu, após a entrada em vigor da Constituição, qualquer decisão 
política, legislativa ou administrativa que tenha dado implemento às ideias de transição para o 
socialismo, entre outras ações tendentes a dar concretude, sob qualquer aspecto, ao princípio 
socialista e correlatos. É um exemplo de supressão “não oficial”, mediante prática reiterada e 
aplicação sistemática de preceitos legais em sentido contrário às normas da Constituição 
“oficial”; v. PAULO OTERO, Direito Constitucional Português, Vol. I, pp. 207-210. 
49 OSCAR DIAS CORRÊA, Breves observações sobre a influência da Constituição portuguesa na 
Constituição brasileira de 1988, in: Jorge Miranda (org.), Perspectivas Constitucionais: nos 20 
anos da Constituição de 1976, vol. I, Coimbra, 1996, p. 80. 
50 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 19ª ed, São Paulo, 2001, p. 
123. 
51 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso, p. 123. Apesar da diferença formal entre os textos 
constitucionais e de defender a melhor adequação da opção brasileira, JOSÉ AFONSO DA SILVA 
ressalta que o texto da Constituição portuguesa dá ao Estado de Direito Democrático o 
conteúdo básico que a doutrina reconhece ao Estado Democrático de Direito, ao afirmar que é 
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Foi relevante, portanto, a influência da Constituição portuguesa de 1976 e, 

sobretudo, de constituições de índole democrática, na Constituição brasileira de 1988, 

com repercussão nos mais variados aspectos da vida social, política e econômica do 

país, inclusive com a inovação, no ordenamento brasileiro, de disposições sobre a 

defesa do consumidor52, denotando a profunda relação entre os dois países. 

5. Apontamentos finais 

Interessante é o destaque de JORGE MIRANDA, de que não sem extremas 

dificuldades e após muitos sobressaltos e vicissitudes o constitucionalismo se 

implantaria no Brasil e em Portugal, alguns de natureza ou causa semelhantes, até por 

aproximação da estrutura social dos dois países53. O parentesco das constituições, na 

expressão da PAULO BONAVIDES, muitas vezes de caráter ideológico, é observado com 

clareza na história constitucional de Brasil e Portugal: na atuação de D. Pedro I (D. 

Pedro IV em Portugal) na introdução da Constituição de 1824,  no Brasil, e na outorga 

da Carta Constitucional de 1826, em Portugal, de conteúdos bastante semelhantes; 

nos ventos soprados pelo republicanismo, que culminaram na Constituição brasileira 

de 1891 e na portuguesa de 1911; nos tempos obscuros do autoritarismo, tanto no 

Brasil quanto em Portugal, até a superação por textos constitucionais sob os auspícios 

do Estado Democrático de Direito. 

O paralelo, mais que coincidente, traduz a profunda relação que marca o 

constitucionalismo luso-brasileiro, na quadra atual com desafios renovados de 

interiorização de uma cultura de respeito e garantia dos direitos humanos que é muito 

mais recente e menos profunda que a cultura de autoritarismo e despotismo contrário 

aos direitos humanos54. Para Brasil e Portugal, a legitimidade dos seus ordenamentos 

jurídicos depende do reconhecimento da legitimidade da complementaridade existente 

entre constituição e democracia, entre direitos fundamentais e soberania popular, 

entre autonomia privada e autonomia pública55; tais relações, antes encobertas pelos 

                                                                                                                                                                          
“baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política 
democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais 
e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia 
económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa” (artigo 2º da 
Constituição de 1976). 
52 NAILLÊ RUSSOMANO, Influências da Constituição da República Portuguesa de 1976 na 
Constituição brasileira de 1988 – Da defesa do consumidor, in: Jorge Miranda (org.), 
Perspectivas Constitucionais: nos 20 anos da Constituição de 1976, vol. I, Coimbra, 1996, p. 
440. 
53 JORGE MIRANDA, O constitucionalismo, p. 11. 
54 PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, Coimbra, 2016, p. 610. 
55 BRUNO FISCHGOLD, Direito administrativo e democracia: a inconstitucionalidade do princípio da 
supremacia do interesse público, Rio de Janeiro, 2014, p. 97. 
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paradigmas anteriores, encontram-se no núcleo do paradigma do Estado Democrático 

de Direito. 
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1. Introdução  

A temática da aquisição de imóveis por estrangeiro é controvertida e variável 

na legislação dos diversos países. Trata-se que questão importante ligada a assuntos 

que apresentam um alto grau de complexidade, como a soberania nacional, a 

proteção às fronteiras, e o desenvolvimento econômico. 

 Cabe ao Estado o controle da ocupação do território, zelando para que os 

objetivos previstos nas suas respectivas Constituições sejam realizados, o que o leva 

a atuar de diversos modos, com posturas mais flexíveis ou mais restritas, a depender 

das razões políticas e econômicas que motivam a edição de leis e regulamentos sobre 

o assunto. O debate apresenta maior polêmica no que toca à aquisição de terra 

agrícolas por estrangeiros, questão relacionada ao controle do abastecimento e à 

segurança alimentar dos países. 

Em 1995, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), publicou um relatório comparado dos marcos regulatórios da aquisição e do 

uso da propriedade por estrangeiros3. O estudo resulta do pedido de assistência do 

governo da Lituânia à FAO no aperfeiçoamento de suas instituições politicas e 

jurídicas, pois a vedação à aquisição de propriedade por estrangeiros pela 

Constituição do país significava um substancial empecilho aos esforços para a sua 

integração na União Europeia (UE)4. Em decorrência da globalização e da 

                                                           
1 Mestre em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa (UNL). 
2 Professora de Direito Civil da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Brasil. Doutora em 
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pela “Università degli Studi 
di Roma - La Sapienza”. E-mail: patriciacardoso@id.uff.br  
3 HODGSON, Stephen; CULLINAN, Cormac; CAMPBELL, Karen. Land ownership and 
foreigners: a comparative analysis of regulatory approaches to the acquisition an use of land by 
foreigners. FAO Legal Papers Online, 1999. Disponível em : <http://www.fao.org/3/a-
bb039e.pdf>.Acesso em: 07 mar. 2016. 
4 A Lituânia apresentou o seu pedido oficial de adesão à União Europeia em 08 de dezembro 
de 1995, contudo, a Constituição do país vedava a aquisição de qualquer imóvel por 
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aproximação das fronteiras econômicas e políticas, em especial pelo movimento de 

integração econômica promovido pela UE, a regulação dos investimentos estrangeiros 

tornou-se questão sensível para a inserção dos países nos imperativos de uma 

economia internacional de livre comércio.   

As legislações mais flexíveis entendem que a abertura para investimentos 

estrangeiros em bens imóveis pode promover a dinamização da economia e assegurar 

o livre fluxo de recursos que estimula a livre iniciativa e a produção. Os países com 

legislações mais protetivas justificam as restrições com base no receio de que a perda 

de controle da ocupação do território interfira na soberania nacional e produza efeitos 

indesejados na economia.  

Neste texto, expor-se-ão sucintamente as principais diferenças para a 

aquisição de bens imóveis em Brasil e em Portugal, sem fazer um estudo de direito 

comparado. Busca-se, assim, traçar um panorama meramente descritivo, trazendo 

elementos de comparação, direcionados a pontuar as principais diferenças entre os 

regimes jurídicos, sem adentrar em todas as peculiaridades existentes em cada 

ordenamento.  

Portugal enquadra-se no grupo dos países que não apresenta restrições à 

aquisição e ao uso da propriedade por estrangeiros. O Brasil está inserido no segundo 

grupo e prevê tratamento diferenciado ao estrangeiro5 e traz uma série restrições que 

variam conforme as especificações e a destinação do imóvel, além de possuir 

procedimentos específicos para os imóveis fronteiriços ou situados em área de 

segurança nacional. As tradições diversas se justificam pelas diferenças históricas nas 

constituições de ambos os Estados e também pela diversidade de dimensões 

geográficas, o que resulta na adoção de mecanismos diferenciados, mais adequados 

para tutelar as realidades locais e os problemas práticos que ocorrem em cada uma 

delas. 

Apesar disto, os países apresentam em comum a polêmica sobre a legislação 

que disciplina a aquisição de imóveis por estrangeiros, pois, se de um lado a 

                                                                                                                                                                          
estrangeiros, o que estava em desconformidade com as orientações da UE. Por tal motivo, a 
Lituânia pediu assistência à FAO. Em, 1998, a Constituição lituana foi alterada para flexibilizar 
o regime de proibição e passou a permitir a aquisição de imóveis não agrícolas para cidadãos 
da União Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Cf. HODGSON, Stephen; CULLINAN, Cormac; CAMPBELL, Karen. Land ownership 
and foreigners: a comparative analysis of regulatory approaches to the acquisition an use of 
land by foreigners. Foreword. FAO Legal Papers Online, 1999. Disponível em : 
<http://www.fao.org/3/a-bb039e.pdf>.Acesso em: 07 mar. 2016 
5 As limitações para a aquisição de bem imóvel no Brasil inserem-se na disciplina da condição 
jurídica do estrangeiro (LAMAS, Natália Mizhrai, ROCHA, Flávia do Valle. O Direito das Coisas. 
In Curso de Direito Internacional Privado, coord. FERREIRA Júnior, Lier; CHAPARRO, 
Verônica Zárete. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006, p. 415). 
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legislação pode se afigurar muito restritiva, de outra feita, a recente legislação 

portuguesa, que a partir de 2012, concede Autorização de Residência para Atividade 

de Investimento (ARI ou golden visa) para investidores, não é imune a críticas. Neste 

contexto, é de frisar recomendação feita ao governo português pela Inspeção-Geral da 

Administração Interna (IGAI), no sentido de promover alterações legislativas na 

concessão de ARI, bem como a elaboração de um manual de procedimentos6 “claro e 

transparente” para a tramitação destes processos7. 

 

2. A problemática da aquisição da propriedade rural por estrangeiro no Brasil 
A aquisição de propriedade imobiliária por estrangeiros na país não apresenta 

regulamentação uniforme; a questão é diversamente regulamentada conforme a 

natureza jurídica do bem. Para a propriedade urbana, como regra8 não se apresentam 

restrições à aquisição por estrangeiro, seja este residente ou não no país, salvo no 

caso de imóvel pertencente à União, cuja aquisição deve ser autorizada pelo 

presidente da República, nos termos do Decreto-lei nº 9.760, de 15/09/19469. Cabe 

ressaltar que a posse ou propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o 

direito de obter visto ou autorização de permanência no território nacional10.  

Quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, a Constituição da 

República, em seu art. 190, determina que “a lei regulará e limitará a aquisição ou o 

arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e 

                                                           
6 Referido Manual de Procedimentos foi editado em 09/01/2017. Disponível em: 
http://www.sef.pt/documentos/56/Manual_ARI_2017.pdf, acessado em 23.mar.2017. 
7 Fonte: http://www.portugal.gov.pt/media/2808080/20150117-mai-rel-vistos-residencia.pdf, 
consultada em 22 de março de 2017. 
8 Cabe destacar a exceção contida no artº. 11, §2º, do Decreto-Lei n. 4657/42 (Lei de 
Introdução às Normas de Direito Brasileiro): “§ 2o Os Governos estrangeiros, bem como as 
organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de 
funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de 
desapropriação”. 
9 Art. 99. A utilização do terreno da União sob regime de aforamento dependerá de prévia 
autorização do Presidente da República, salvo se já permitida em expressa disposição legal. 
 Art. 205. A pessoa estrangeira, física ou jurídica, não serão alienadas, concedidos ou 
transferidos imóveis da União situados nas zonas de que trata a letra a do art. 100, exceto se 
houver autorização do Presidente da República. 
§ 1º Fica dispensada a autorização quando se tratar de unidade autônoma de condomínios, 
regulados pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, desde que o imóvel esteja situado 
em zona urbana, e as frações ideais pretendidas, em seu conjunto, não ultrapassem 1/3 (um 
terço) de sua área total. (Incluído pela Lei nº 7.450, de 1985) Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm. Acesso: 08 mar 2017.  
10 Art. 6º da Lei nº 6.815/80: A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao 
estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência no 
território nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. 
Acesso em: 08 mar. 2017. 
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estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional”11. Os 

marcos legais mais importantes sobre o assunto são a Lei 5.709/71, o Decreto 

74.965/74 e a Instrução Normativa n°. 76/2013 do INCRA12.  

A mencionada lei veda a aquisição e o arrendamento de imóveis rurais à 

pessoa natural estrangeira não residente e à pessoa jurídica estrangeira não 

autorizada a funcionar no país13. Porém, o ponto mais problemático e sobre o qual 

reina a controvérsia diz respeito ao § 1° do art. 1° Lei 5.709/71, que equiparou a 

“pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras 

físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham 

sede no exterior” à pessoa jurídica estrangeira para fins de aquisição de imóvel rural 

no Brasil. 

Tal equiparação tem gerado questionamentos sobre a constitucionalidade do 

referido dispositivo legal, o que motivou a edição a vários pareceres da Advocacia- 

Geral da União (AGU). Questionou-se a extensão do conceito de empresa estrangeira 

para fins de aquisição de imóvel rural porque, com a vigência da Constituição de 1988, 

a empresa brasileira foi definida pelo inciso I do art. 171 como “aquela constituída sob 

as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país”. Como resposta ao 

questionamento, o Parecer da AGU GQ- 22/1994 entendeu que as restrições previstas 

pelo art. 1° da Lei 5.709/71 não se aplicavam às pessoas jurídicas brasileiras, ainda 

sob controle acionário estrangeiro.  

Posteriormente, com a revogação do citado art. 171 pela emenda constitucional 

n°. 6/95, a AGU manifestou-se em novo parecer, CGU/AGU n°.01/2008, aprovado em 

agosto de 2010, e reviu a sua posição anterior14, passando a entender que o 

                                                           
11 Constituição da Republica Federativa do Brasil. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 10 mar. 
2017. 
12 Frisem-se ainda a Lei 4.504/64, o Estatuto da Terra que prevê a base do regime jurídico do 
imóvel rural, a Lei 6.634/79 que dispõe sobre a faixa de fronteira e o Decreto 85.064/80, que 
orienta o regime jurídico da aquisição de imóvel rural localizado na faixa de fronteira.  
13 Cf. Art. 1. Art. 1º - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada 
a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei. 
14 A AGU reviu o seu posicionamento a partir de 2010 porque a permissão anterior estimulou a 
venda de terras a estrangeiros e resultou em uma área de aproximadamente 2,8 milhões de 
hectares pertencente a pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, número que equivale a cerca 
de 0,5% de todo o território rural brasileiro. Cf. LACERDA, Maneira. Venda de terras para 
estrangeiro ainda gera polêmica.  

Disponível em:http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/venda-terras-para-
estrangeiros-ainda-gera-polemica-66479. Acesso em: 14 mar 2017. Sobre o assunto 
recomenda-se a seguinte leitura: HAGE, Fábio Augusto Santana; PEIXOTO, Marcus; VIEIRA 
FILHO, José Eustáquio Ribeiro. Aquisição de terras por estrangeiros no Brasil: uma avaliação 
jurídica e econômica. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-
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mencionado artigo da lei foi recepcionado pela Constituição de 1988, portanto, que as 

restrições previstas para a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros eram 

aplicáveis às pessoas jurídicas brasileiras com maioria do capital social estrangeiro ou 

cuja sede fosse localizada no exterior.  

Na sequência, a Lei 13.097 de 19 de janeiro de 201515 permitiu a constituição 

de direitos reais de garantia sobre imóveis situados em fronteira em operações de 

crédito com bancos estrangeiros, desde que os imóveis recebidos sejam alienados no 

prazo de até um ano a contar do recebimento, conforme determina a lei 4.595/6416.  

Em reforço ao novo entendimento da AGU, o CNJ, Conselho Nacional de 

Justiça, editou o Provimento n°. 43/201517, que normatizou o arrendamento de imóvel 

rural por estrangeiro residente ou autorizado a funcionar no Brasil, bem como por 

pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoa estrangeira física 

ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital social.  

Apesar de tal uniformização, a situação foi levada à apreciação do Superior 

Tribunal Federal através da Ação Cível Ordinária18 n°. 2.463/14, proposta pelo 

INCRA e pela União, contra o Estado de São Paulo, alegando conflito federativo e 

grave ameaça à soberania nacional, por usurpação da competência legislativa federal 

                                                                                                                                                                          
legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-114-aquisicao-de-terras-por-
estrangeiros-no-brasil-uma-avaliacao-juridica-e-economica>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
15 Art. 53. O art. 2o da Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 4o: 

“§ 4º Excetua-se do disposto no inciso V, a hipótese de constituição de direito real de garantia 
em favor de instituição financeira, bem como a de recebimento de imóvel em liquidação de 
empréstimo de que trata o inciso II do art. 35 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.” 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13097.htm>. 
Acesso em: 14 mar. 2017 
16 “Art. 35. É vedado ainda às instituições financeiras:  
 (…) 
 II - Adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, salvo os recebidos em liquidação de 
empréstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverão vendê-los dentro do prazo 
de um (1) ano, a contar do recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do Banco 
Central da República do Brasil”. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4595.htm#art35ii>. Acesso em: 14 mar. 2017. 
17 Provimento nº 43 de 17/04/2015. Ementa: Dispõe sobre o arrendamento de imóvel rural por 
estrangeiro residente ou autorizado a funcionar no Brasil, bem como por pessoa jurídica 
brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoas estrangeira física ou jurídica que resida 
ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital social. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2935>. Acesso em: 14 mar. 2017. 
18 “Classe processual (ACO) que identifica as causas originárias do Supremo Tribunal Federal 
sobre os conflitos entre Estados estrangeiros ou organismos internacionais e a União, o 
Estado, o Distrito Federal ou o Território, bem como as causas sobre conflitos entre a União e 
os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta”. Glossário Jurídico. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=121>. Acesso em: 14 mar. 
2017. 
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quanto ao tema19.  

Em decisão de 01 de setembro de 2016, o ministro relator Marco Aurélio Mello 

concedeu liminar para suspender os efeitos do citado parecer n°. 461-12-E, por 

entender que, não tendo a Lei 5.709/71 sido declarada inconstitucional pelo STF em 

processo objetivo, milita a seu favor a presunção de constitucionalidade20. A 

suspensão dos efeitos de uma lei apenas em um dos Estados da Federação provoca 

desarmonia no tratamento dado ao tema e configura violação ao pacto federativo e à 

competência da União para legislar sobre o tema, portanto, não cabe à Corregedoria 

do Estado de São Paulo afastar a aplicação da lei. 

O relator frisou ainda que o fato de o texto constitucional brasileiro prever o 

princípio da livre concorrência e da soberania como princípios da ordem econômica21, 

este último é também previsto como um fundamento da Republica22, portanto, o 

legislador pode promover tratamento diferenciados em questões sensíveis à 

segurança interesse nacional. Frisou ainda as origens históricas das restrições 

impostas ao estrangeiro pelo constituinte, decorrência de fundada preocupação com a 

influência do capital estrangeiro na economia nacional, em especial no agronegócio. 

Por fim, o ministro determinou que a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental n°. 342, de 16/04/201523, fosse apensada à Ação Cível n°. 2.463 para 

julgamento conjunto. Na mencionada ADPF, a Sociedade Rural Brasileira (SRB) 

                                                           
19 A ação visava à declaração de nulidade da orientação normativa contida no parecer nº 461-
12-E, da Corregedoria-Geral de Justiça daquela unidade da Federação, que, tomando por base 
pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em processo subjetivo, 
estabeleceu que a pessoa jurídica brasileira - constituída sob as leis brasileiras, com sede e 
administração no Brasil - não se sujeita ao regime estabelecido pela Lei n. 5.709/71, ainda que 
a maioria do seu capital social e poder de controle pertença estrangeiros residentes fora do 
Brasil ou a pessoas jurídicas estrangeiras sediadas no exterior.  
20 ADPF 342 – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4598070>. 
Acesso em: 13 mar. 2017. 
21 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

(…) 

IV - livre concorrência”. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
22 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania”. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
23 Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4756470 
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alega a incompatibilidade do tratamento diferenciado a empresas nacionais de capital 

estrangeiro, previsto pela Lei 5.709/1971 com a Constituição Federal, por violação dos 

preceitos fundamentais da livre iniciativa, do desenvolvimento nacional, da igualdade, 

de propriedade e de livre associação.  

Enquanto a ADPF aguarda decisão final do Superior Tribunal Federal, o 

cenário atual é de indefinição e expectativa. Em fevereiro do corrente ano (2017), o 

ministro da Fazenda Henrique Meirelles anunciou que o governo apresentaria uma 

Medida Provisória destinada a autorizar a venda de terra para estrangeiros24. O 

ministro da Agricultura, Blairo Maggi, cobra maiores restrições nesta liberação, além 

de tratamento diferenciado para determinadas áreas do território nacional, no que é 

acompanhado pela bancada ruralista do Congresso Nacional25. Já os representantes 

da agricultura familiar são radicalmente contrários à medida.  

Cabe ainda ressaltar que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei n°. 

4059/2012 que veta a aquisição de terras por fundos soberanos de Estados 

estrangeiro, e ONGs e fundações particulares estrangeiras ou financiadas com capital 

internacional, além de prever limite de 100 mil hectares por investidor estrangeiro, 

extensível para mais 100 mil em arrendamento, e limite de 25% por território de cada 

município26. 

Por fim, frise-se que em virtude do Tratado de Amizade, Cooperação e 

Consulta27 celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República 

Portuguesa, os portugueses residentes no Brasil poderão gozar dos mesmos dos 

direitos concedidos aos nacionais brasileiros28, salvo as exceções constitucionalmente 

previstas. Assim, os portugueses que sejam dotados de capacidade civil de acordo 

com a lei brasileira e mantenham residência permanente no país poderão fazer o 

pedido de equiparação de direitos e, consequentemente, receberem tratamento 

paritário no tocante à aquisição e arredamento de imóvel rural. 

 

                                                           
24 Conforme notícia veiculada no Jornal Valor Econômico no dia 17 de fevereiro de 2017. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/agro/4889816/contexto>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
25 Conforme notícia veiculada no Canal Rural, no dia 13 de março de 2017. Disponível em: 
<http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/venda-terras-para-estrangeiros-ainda-gera-
polemica-66479>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
26 Cf. Art. 3°. PL n°. 4059/2012. Regulamenta o art. 190, da Constituição Federal, altera o art. 
1º, da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, o art. 1º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 
1972 e o art. 6º Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548018>. 
Acesso em: 14.mar. 2017. 
27 Promulgado pelo Decreto 3.927, de 19 de setembro de 2001. 
28 A concessão de tais benefícios não é automática e deve ser requerida ao Ministério da 
Justiça no Brasil a ao Ministério da Administração Interna em Portugal. 
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3. A aquisição da propriedade imobiliária em Portugal e os incentivos ao 
investimento estrangeiro 

O direito de propriedade tem assento constitucional, previsto no art. 6429 da 

Constituição Portuguesa, sendo considerado possuir natureza análoga à dos direitos 

fundamentais30, o que acaba por conferir-lhe ampla proteção, sujeito, no entanto, a 

certas restrições previstas no ordenamento jurídico infraconstitucional, notadamente 

no Código Civil31.  

Sem pretender esgotar o tema, pode-se citar o chamado pacto de preferência 

(arts. 414.º a 416.º), e dispositivos esparsos (arts. 1091.º, 1112.º, 1409.º, 1535.º e 

1555.º). Especificamente no que pertine ao prédio rústico, o artigo 1380.º determina 

que se respeite a preferência dos proprietários de terrenos confinantes32. Por fim, 

convém mencionar o direito de preferência do Estado, regiões autônomas e autarquias 

locais, previsto no art. 29, da Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio.  

Da breve síntese acima, vislumbra-se que o direito português difere bastante 

do brasileiro quanto às restrições para aquisição da propriedade, não trazendo 

limitações especificamente direcionadas aos nacionais de países terceiros33. 

                                                           
29 “Artigo 62.º Direito de propriedade privada 
 1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por 
morte, nos termos da Constituição. 
2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efectuadas com base na lei 
e mediante o pagamento de justa indemnização.” Constituição da República Portuguesa. 
Disponível em:< 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx.> Acesso 
em: 23 mar.2017. 
30 Na lição de Jorge Bacelar Gouveia: “As considerações acerca da exacta delimitação do 
conceito relevante de direitos, liberdades e garantias não se limitam à sua mera definição no 
quadro de direitos fundamentais tipificados enumerados. (...) É que se impõe também a 
relacionação desses direitos (...) com os que estão para além do dos que constam no título II 
da Parte I da CRP, podendo estar localizados noutros lugares do texto constitucional: os 
direitos, liberdades e garantias típicos não enumerados ou, noutra terminologia, os direitos 
fundamentais análogos. (...) No plano dos direitos análogos tipificados, (...) cumpre mencionar 
várias categorias de localização sistemática: (...) – no título III da Parte I da CRP, sobre 
“Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais”: os direitos dos consumidores, o direito de 
iniciativa económica provada e o direito de propriedade privada.” (Grifos no original – 
GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. Vol. II, Coimbra: Almedina, 2005, 
pp. 1057-1060). 
31 Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro. Disponível em 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis, acessado em 
23.mar.2017. 
32 O artigo e 1381.º, por sua vez, traz as exceções a tal regra. 
33 O tratamento igualitário não é exclusivo de Portugal, segundo aponta estudo comparativo 
realizado pela FAO: “A number of states such as Germany, France, the United Kingdom, 
Portugal, the Netherlands, Belgium and Luxembourg, do not have any restrictions on foreigners 
as regards land ownership or use, in that foreigners are allowed to own land on an equal basis 
to nationals.” (Op. cit., p. 1) 
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Com relação à condição jurídica do estrangeiro, a legislação portuguesa 

também diverge da brasileira. Isto porque o Governo português, em 2012, promoveu 

uma série de alterações na legislação relativa ao regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros (art. 90-A34, da Lei n. 23/2007, de 

04 de Julho), como forma de atrair o investimento35.  

Para tal, estipulou critérios36 para fins de concessão de autorização de 

residência aos nacionais de países terceiros que busquem realizar investimento de 

capitais, criação de postos de trabalho e aquisição de propriedade imobiliária37.  

Tal autorização é concedida pelo prazo de um ano, renovável duas vezes 

pelo prazo de dois anos. Além disso, para efeitos de renovação, certos prazos 
                                                           
34 “1 - É concedida autorização de residência, para efeitos de exercício de uma atividade de 
investimento, aos nacionais de Estados terceiros que, cumulativamente:  
a) Preencham os requisitos gerais estabelecidos no artigo 77.º, com exceção da alínea a) do 
n.º 1;  
b) Sejam portadores de vistos Schengen válidos;  
c) Regularizem a estada em Portugal dentro do prazo de 90 dias a contar da data da primeira 
entrada em território nacional;  
d) Preencham os requisitos estabelecidos na alínea d) do artigo 3.º  
2 - É renovada a autorização de residência por dois anos nos termos da presente lei, desde 
que se mantenham os requisitos previstos na alínea d) do artigo 3.º” 
35 LOTT, Maíra. Golden Visa: uma abordagem legal sobre o regime que se insurge como a 
oportunidade!. In Direito Imobiliário. Análise jurídica. Março de 2013, p. 29. Disponível em: 
http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/artigos_publicacoes/CI-
Maira_Lott_-_Golden_Visa_-_Marco_2013.pdf, acessado em 23.mar.2017. 
36 Previstos no Decreto-Regulamentar n. 15-A/2015, arts. 65-A e seguintes.  
37 “Artigo 65.º -A. Requisitos quantitativos mínimos relativos à atividade de investimento: 
1 — Para efeitos de autorização de residência para atividade de investimento, consideram-se 
requisitos quantitativos mínimos a verificação de, pelo menos, uma das seguintes situações em 
território nacional: 
a) A transferência de capitais no montante igual ou superior a 1 milhão de euros; 
b) A criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; 
c) A aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros; 
d) A aquisição de bens imóveis, cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 30 anos 
ou localizados em área de reabilitação urbana, com realização de obras de reabilitação dos 
bens imóveis adquiridos, nos termos do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no 
montante global igual ou superior a 350 mil euros; 
e) A transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, que seja aplicado 
em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de 
investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional; 
f) A transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros, que seja aplicado 
em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património 
cultural nacional, através de serviços da administração direta central e periférica, institutos 
públicos, entidades que integram o setor público empresarial, fundações públicas e fundações 
privadas com estatuto de utilidade pública, entidades intermunicipais, entidades que integram o 
setor empresarial local, entidades associativas municipais e associações públicas culturais, que 
prossigam atribuições na área da produção artística, recuperação ou manutenção do 
património cultural nacional;  
g) A transferência de capitais no montante igual ou superior a 500 mil euros, destinados à 
aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou de capital de risco 
vocacionados para a capitalização de pequenas e médias empresas que, para esse efeito, 
apresentem o respetivo plano de capitalização e o mesmo se demonstre viável.” 
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mínimos de permanência devem ser observados, notadamente “a) 7 dias, seguidos ou 

interpolados, no 1.º ano; b) 14 dias, seguidos ou interpolados, nos subsequentes 

períodos de dois anos” (artigo 65.º- C). Ressalte-se que o investimento que 

fundamentou o requerimento deve ser mantido pelo prazo de cinco anos, a contar da 

concessão da ARI (artigo 65º-B38).  

Especificamente em relação à propriedade imobiliária, objeto deste estudo, a 

autorização de residência pode ser concedida se for adquirido imóvel no valor igual ou 

superior a 500 mil euros e, em se tratando de propriedade construída há mais de 30 

anos ou localizada em área de reabilitação urbana, o montante é reduzido a quantia 

igual ou superior a 350 mil euros (art. 65-A, 1, c) e d), respectivamente).  

Em ambas as hipóteses, a destinação do bem não é condicionada, podendo 

ser dado em arrendamento ou mesmo explorado para fins comerciais, agrícolas ou 

turismo (art. 65-A, 4, d) e 6, d)). A aquisição por meio de compropriedade, desde que 

cada adquirente respeite o limite legal, ou bem por meio de sociedade unipessoal por 

quotas de que seja sócio, também é permitida (art. 65-A, 4, a) e b) e 6, a) e b)). 

Verifica-se, assim, que enquanto o Brasil, além de limitar a aquisição da 

propriedade rural a estrangeiro, não lhe traz qualquer benefício, em Portugal, a 

concessão39 do ARI garante o acesso ao espaço Schengen e, desde que atendidos os 

critérios legais, possibilita inclusive o reagrupamento familiar40.  

4. Conclusão  

A aquisição de propriedade imobiliária por estrangeiros é diversamente 

tratada em Portugal e no Brasil por conta dos objetivos a serem atingidos pelas 

politicas públicas em cada um dos países. As diferenças entre os regimes jurídicos 

apresentam-se já na proteção constitucional da propriedade: embora tutelada no Brasil 

como direito fundamental, a Constituição anuncia a existência de limites em seu art.º 

190, ao passo que, em Portugal, considerado direito fundamental análogo, o art.º. 62 

da constituição portuguesa garante ampla proteção. 

                                                           
38 “O requisito temporal mínimo de cinco anos para a manutenção da atividade de investimento 
é contado a partir da data da concessão da autorização de residência”. 
39 Golden Visa: as novas condições e requisitos para a obtenção e renovação de autorização 
de residência para investimento em Portugal. PLMJ Newsletter. Disponível em  
http://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2015/Setembro/As-Novas-Condicoes-e-Requisitos-
para-a-Obtencao-de-Golden-Visa.pdf. Acesso em: 23 mar.2017. 
40 Embora não relacionado diretamente à autorização de residência para fins de investimento, 
destaque-se que após residir legalmente no território português há pelo menos seis anos, o 
estrangeiro pode requerer a concessão da nacionalidade portuguesa. (art. 6.º, 1, b), da Lei n.º 
37/81, de 03 de Outubro), 
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A disparidade de tratamento também está presente na legislação 

infraconstitucional. No Brasil, são impostas severas restrições legais à aquisição de 

imóveis rurais por estrangeiros como forme de proteção à política agrícola à soberania 

nacionais. Em Portugal, a legislação não promove restrições; ao contrário, pretende 

atrair investimentos estrangeiros em propriedade imobiliária e estimula a aquisição 

mediante a concessão de benefícios aos estrangeiros, dentre eles a autorização de 

residência. 

5. Referências 

BRASIL. Lei 5.709/71, de 07 de outubro de 1971.Disponível em: 
<http://www.fao.org/3/a-bb039e.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2016. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. Vol. II, Coimbra: 
Almedina, 2005. 

HODGSON, Stephen; CULLINAN, Cormac; CAMPBELL, Karen. Land ownership and 
foreigners: a comparative analysis of regulatory approaches to the acquisition 
an use of land by foreigners. FAO Legal Papers Online, 1999. Disponível em : 
<http://www.fao.org/3/a-bb039e.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2016. 

LAMAS, Natália Mizhrai, ROCHA, Flávia do Valle. O Direito das Coisas. In Curso de 
Direito Internacional Privado, coord. FERREIRA Júnior, Lier; CHAPARRO, 
Verônica Zárete. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 

LACERDA, Maneira. Venda de terras para estrangeiro ainda gera polêmica.  

Disponível em:http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/venda-terras-para-
estrangeiros-ainda-gera-polemica-66479. Acesso em: 14 mar 2017.  

HAGE, Fábio Augusto Santana; PEIXOTO, Marcus; VIEIRA FILHO, José Eustáquio 
Ribeiro. Aquisição de terras por estrangeiros no Brasil: uma avaliação jurídica e 
econômica. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-
legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-114-aquisicao-de-terras-
por-estrangeiros-no-brasil-uma-avaliacao-juridica-e-economica>.Acesso em: 13 
mar. 2017. 

 
LOTT, Maíra. Golden Visa: uma abordagem legal sobre o regime que se insurge como 

a oportunidade! In Direito Imobiliário. Análise jurídica. Março de 2013, p. 29. 
Disponível em: 
<http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/artigos_publi
cacoes/CI-Maira_Lott_-_Golden_Visa_-_Marco_2013.pdf>.Acesso em: 13 mar. 
2017. 

PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro. Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis>.
Acesso em: 23 mar. 2017. 

PORTUGAL. Decreto Regulamentar n.º 15-A/2015, de 02 de setembro. Ministério da 
Administração Interna. Disponível 
em:<https://dre.pt/application/conteudo/70167924>. Acesso: 23 mar.2017. 

PORTUGAL. Golden Visa: as novas condições e requisitos para a obtenção e 
renovação de autorização de residência para investimento em Portugal. PLMJ 
Newxletter. Disponível em:  



Adquisição de imóveis por estrangeiro no Brasil e em Portugal 
 

 

368 

<http://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2015/Setembro/As-Novas-
Condicoes-e-Requisitos-para-a-Obtencao-de-Golden-Visa.pdf. Acesso em:  23 
mar.2017. 

PORTUGAL. Manual de Procedimentos Relativo à Autorização de Residência para 
Investimento (ARI). Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Disponível em: 
<http://www.sef.pt/documentos/56/Manual_ARI_2017.pdf>.Acesso em: 13 mar. 
2017. 

PORTUGAL. Recomendações do Ministério da Administração Interna (Inspeção-Geral 
da Administração Interna). Disponível em:  

<http://www.portugal.gov.pt/media/2808080/20150117-mai-rel-vistos-
residencia.pdf>.Acesso em: 13 mar. 2017. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO XXXII 
 

O DIREITO À IMAGEM EM TEMPOS DE “MEMES” 

 
Isabela de Sena Passau Alves1 

Universidade de Lisboa 
 

1) Introdução 
Muito tem se discutido a respeito das novas mídias sociais e o inimaginável 

alcance dessas ferramentas. Novos comportamentos se desenvolvem a partir deste 

apelo à informação rápida e já é inegável que os “memes” são hoje uma realidade no 

cotidiano de quem usa a internet. Não há como fugir. Ainda aqueles que não estão 

inscritos em redes sociais ou sequer fazem uso de aplicativos de celular, de alguma 

maneira, acabam por terem acesso a algum “meme” durante a sua rotina. 

A sociedade da informação tem progredido sob uma nova regra de conduta 

conhecida como “tudo ao mesmo tempo, aqui e agora”. E, sim, podemos correlacionar 

a época em que estamos vivendo com a era da modernidade líquida já prevista por 

Zygmunt Bauman, sendo a cultura de “memes” uma boa demonstração desta época 

de liquidez, fluidez, volatilidade, insegurança e incerteza que refletem nos 

comportamentos online da sociedade. 

Embora seja um termo já demasiadamente conhecido, faz-se importante 

esclarecer que a expressão “meme” foi criada em 1976 por Richard Dawkins para 

identificar uma ideia, comportamento ou estilo que facilmente se propaga de pessoa a 

pessoa dentro de uma cultura. Assim, dentre os contextos sociais com o mínimo de 

acesso à internet, esse é hoje um termo necessariamente conhecido e de uso comum, 

sendo a sua presença difícil de ser ignorada. 

Atualmente, é notória uma transformação comportamental acerca dos 

“memes”, que hoje não tem finalidade somente humorística, mas também críticas 

sociais e políticas, bem como de pura informação, preconceitos, discriminação e até 

de uso comercial, seja aparente ou mascarado. 

É neste passo que analisaremos por meio deste estudo se o uso desenfreado 

de “memes” denota uma atual sobreposição da liberdade de expressão sobre o direito 

                                                           
1 Mestranda em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
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à imagem. Isto é, o acentuado gozo da liberdade de expressão por meio dos “memes” 

é capaz de mitigar a proteção do direito à imagem?  

Finalmente, o objetivo é abordar os mais relevantes impactos sobre os 

aspectos social, jurídico e econômico deste popular tipo de tecnologia moderna, com 

base na problemática acima apontada. 

2) Direitos fundamentais: O direito à imagem versus a liberdade de 
expressão no contexto dos “memes” de internet 
É relevante estabelecer, de antemão, as correlações e distinções entre os 

direitos constitucionais envolvidos na questão, especialmente: o direito à imagem (e 

demais direitos da personalidade) e a liberdade de expressão.   

Sendo o direito à imagem, um direito da personalidade, cumpre esclarecer, 

com base nas palavras do Prof. José de Oliveira Ascensão, que esses últimos estão 

relacionados à ética do homem, isto é, são características que não estão 

expressamente legisladas, mas que buscam garantir a dignidade da pessoa humana, 

tendo assim um tratamento diferenciado e tutela superior a demais direitos2. 

Em outras palavras, igualmente podemos dizer que os direitos da 

personalidade são os direitos que constituem a integridade física, moral e intelectual, 

além de permitirem exigir de outrem o respeito da própria personalidade3. 

No que tange os direitos fundamentais, segundo o Prof. Jorge Miranda, esses 

pressupõem uma relação de poder e, os da personalidade, uma relação de igualdade. 

Evitando extrapolar o tema, não entraremos nesta discussão, contudo, é importante 

frisar que embora, igualmente previstos em leis infraconstitucionais, na legislação 

brasileira, os direitos da personalidade estão previstos no rol de direitos e garantias 

fundamentais da CRFB4 e, na portuguesa, tais direitos estão expressos no rol de 

direitos, liberdades e garantias pessoais da CRP5. Caracterizando a esfera 

constitucional de ambos os ordenamentos.  

Todo indivíduo tem o direito de preservar o bom nome que construiu em sua 

conduta social durante sua vida em sociedade, com vistas a garantir que a mesma não 

                                                           
2 ASCENSÃO, José de Oliveira. A reserva da intimidade da vida privada e familiar. In: Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Volume XLIII nº 1. Lisboa: Editora 
Coimbra, 2002. 
3 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Volume II, 1ª edição. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2014. Compartilha da mesma opinião o Prof. Adriano Vaz Serra, vide: SERRA, 
Adriano Vaz. Requisitos da responsabilidade civil. In: Boletim do Ministério da Justiça, nº 92 
Janeiro de 1960, pág. 135. 
4 Art. 5º da Constituição da República Brasileira de 1988. 
5 Arts. 25 e 26 e seguintes da Constituição da República Portuguesa de 1976. 
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faça uma ideia equivocada sobre sua pessoa ou caráter. No tocante à honra,  

podemos dizer que essa é composta pelas qualidades que constituem a dignidade da 

pessoa humana, ou seja: o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação e a 

dignidade. Sobre este instituto paira o direito do homem comum de não ser injuriado, 

ultrajado ou prejudicado em sua dignidade ou consideração social6. 

No que concerne a privacidade, o Prof. Danilo Doneda7, explica que ao se 

tratar de privacidade, há que se considerar, de igual forma, os termos: vida privada, 

intimidade, segredo, sigilo, recato, reserva, intimidade da vida privada, entre outros. 

Em outras palavras, podemos dizer que a privacidade sempre estará vinculada a um 

caráter de sigilo e, como bem funciona a divulgação de qualquer segredo, essa traz 

consequências impossíveis de se olvidar à vida de seu titular. 

Não obstante vale salientar que, como bem aponta o Professor Szaniawski, 

“enquanto que em alguns países, determinado comportamento de alguém pode 

constituir grave ofensa ao respeito à vida privada de outrem, em outros, o mesmo 

comportamento é tolerado como normal”.8 

Importante esclarecer que o art. 79 do Código Civil Português, estabelece 

proteção sobre a imagem retratada (também chamada de “imagem-retrato”), o que 

não alcança per si a imagem pessoal geral (“imagem-atributo”) do indivíduo, que é 

matéria de cunho constitucional.9 

Portanto, a noção de imagem pessoal como estabelecida constitucionalmente, 

tanto em Portugal como no Brasil, é o que serve de base nesta análise de conflito 

constitucional.  

Salienta-se que na opinião do Prof. Milton Fernandes a imagem é “problema 

jurídico complexo. Não se exaure no direito à intimidade, irradiando-se, antes, a outras 

províncias. O direito autoral de seu realizador e a propriedade do corpus mechanicum 

em que se materializa compõem a instituição”.10 

                                                           
6 GUERRA, Sidney César Silva. O direito à privacidade na internet – Uma discussão da esfera 
privada do mundo globalizado. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004.  
7 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2006.  
8 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2.ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. 
9 COSTA, Adalberto. Direito à imagem. Disponível em: http://www.oa.pt/upl/%7B8dbb0bd0-
2c86-4bdb-bfa3-abbd1a8210c4%7D.pdf. Acesso em: 25 de março de 2017. Da mesma forma, 
podemos fazer um paralelo com o art. 20 do Código Civil Brasileiro.  
10 FERNANDES, Milton. Proteção civil da intimidade. São Paulo: Saraiva, 1977.  
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Falando em direito de autor, ressalta-se que segundo o próprio Código de 

Direito de Autor e Direitos Conexos (Decreto-Lei nº 63/85) são obras as “criações 

intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo 

exteriorizadas”, que têm como critérios relevantes a originalidade e criatividade, assim 

alguns “memes” podem gozar de proteção de obra autoral. 

A liberdade de expressão é um princípio fundamental da democracia e, de 

forma geral, a teoria da liberdade preconiza sob a ótica jurídica a liberdade de 

expressão como a gênese de um direito fundamental inerente ao ser humano como 

“direito originário, inalienável, imprescritível”, que antecede o surgimento do Estado. 

A ponderação entre o conflito de esfera constitucional que paira sobre a 

liberdade de expressão e os direitos da personalidade é primordial no sentido tanto de 

se rechaçar a liberdade sem limites, quanto o abuso de direitos.  

Sobre a larga proteção das liberdades, podemos citar a seguinte decisão 

emanada pelo Supremo Tribunal de Justiça Português, acerca da ponderação entre 

liberdade de imprensa e direito à imagem: 

“Liberdade de imprensa - Direito à imagem – Direito ao bom nome 

- Colisão de direitos 

I - Se nenhuma dúvidas existem quanto à dignidade constitucional 

do princípio fundamental da liberdade de expressão e do direito de 

informação ("liberdade de informar", "de se informar" e "de ser 

informado"), também se perfila como não menos relevante o 

princípio da salvaguarda do bom nome e reputação individuais, e o 

direito à imagem e reputação - cfr. art.º 26, n.° 1, da CRP. 

II - A liberdade de expressão não pode (e não deve) atentar contra 

o direito ao bom nome e reputação, salvo quando estiver em 

causa um interesse público que se sobreponha àqueles e a 

divulgação dos factos seja feita de forma a não exceder o 

estritamente necessário a tal salvaguarda. (...)”11 

Acerca do tema abuso de direitos, podemos citar o caso de abuso de liberdade 

de imprensa cometido por um reconhecido jornal brasileiro, o portal R7 da Rádio 

Televisão Record S.A. Em 2013, o jornal online publicou uma matéria chamada “Top 

50 Esquisitices” utilizando-se de fotos com a finalidade de “memes”, onde em um 
                                                           
11 Data: 03-03-2005 - Revista n.º 4789/04 - 2.ª Secção - Ferreira de Almeida (Relator) *, Abílio 
de Vasconcelos e Duarte Soares. Disponível em: http://www.stj.pt/ficheiros/jurisp-
tematica/liberdadeexpressaodtospersonalidade2002-2010.pdf. Acesso em: 25 de março de 
2017.  
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contexto familiar, um pai é intitulado de psicopata em uma foto em que sua imagem e 

de sua família é exposta na internet sem sua autorização.   

Embora as imagens não tenham sido produzidas pela Record, mas sim obtidas 

por um site de “memes”, ao analisar os autos, o desembargador relator, Amorim 

Siqueira, observou sobre a propagação das imagens que “os direitos ao nome e à 

imagem são atributos da personalidade dos quais todos os seres humanos gozam, 

podendo ser proibidos o uso do nome e da imagem por terceiros para fins comerciais, 

caso não haja autorização do seu titular ou caso a utilização não for necessária à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública”. 

Na decisão, o relator fundamentou que “o direito à liberdade de informação, 

garantido constitucionalmente, não tem aplicação plena e irrestrita, havendo limites 

relativos à proteção da honra e da imagem, direitos estes também protegidos pela 

Constituição da República, não podendo a empresa jornalística extrapolar a medida 

necessária a atender o seu fim social”.12 

Podemos, ainda, traçar um paralelo entre os recentes “memes” e um caso 

anterior brasileiro, em que uma cena da atriz Daniele Winits exibida em horário restrito 

e durante fração de segundos na minissérie “O Quinto dos Infernos” foi congelada e 

reproduzida em meio de comunicação totalmente diverso de sua autorização. A 

imagem ganhou tamanha repercussão que passou a estampar parte da edição da 

famosa revista brasileira “ISTO É”.13 

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao examinar as diferenças entre o meio em 

que a divulgação da imagem foi autorizada pela atriz e o meio em que foi reproduzida 

sem autorização, a fim de fundamentar a indenização aplicada, destacou que “a 

revista pode ser facilmente encontrada em consultórios médicos, odontológicos, em 

salões de beleza ou, ainda, em escola de educação infanto-juvenil, cuja exibição pode 

ser dilatada no tempo, circunstâncias certamente diversas daquelas com as quais a 

atriz consentira, ao ser filmada originalmente”.14 

Com base na fundamentação utilizada pelo ministro, ao trazermos para o atual 

contexto cibernético (onde a quantificação exata de pessoas que teriam acesso à 

imagem é praticamente impossível) se pensarmos em “memes”, podemos imaginar 
                                                           
12 A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que 
manteve sentença proferida pela 8ª Vara Cível da comarca de Juiz de Fora, Brasil. 
13 MENDONÇA, Bruna Lima de. Direito à imagem x liberdade de expressão: comentários ao 
Recurso Especial n. 1.200.482/RJ. In: Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 5, n. 1, 2016. 
Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2016/07/Mendon%C3%A7a-
civilistica.com-a.5.n.1.2016.pdf. Acesso em: 25 de março de 2017. 
14 Recurso Especial n. 1.200.482/RJ. 
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que, assim como o dano, a potencial indenização deveria ser consideravelmente 

elevada. 

Nesta senda, é importante destacar a recente página brasileira do Facebook 

intitulada “Historical footage Made In Brazil”, em que o objetivo é associar fatos 

históricos à imagem de pessoas tanto públicas quanto anônimas do Brasil, na forma 

de “memes”, com finalidade humorística. A página já conta com mais de 700 mil 

seguidores. Embora de caráter humorístico, este pode ser um precursor de violação 

aos direitos de imagem, caso alguém se sinta ofendido com as associações históricas 

realizadas. Será que, no contexto contemporâneo, alguém acharia graça em ter sua 

imagem associada a algum atual fato politico brasileiro, por exemplo? 

Sobre o uso de imagem de pessoas públicas, a Ministra brasileira Nancy 

Andrighi, já se pronunciou da seguinte forma: 

“A situação do recorrido é especial, pois se trata de pessoa 

pública, por isso os critérios para caracterizar violação da 

privacidade são distintos daqueles desenhados para uma pessoa 

cuja profissão não lhe expõe. Assim, o direito de informar sobre a 

vida íntima de uma pessoa pública é mais amplo, o que, contudo, 

não permite tolerar abusos.”15 

Ainda com relação às figuras públicas, podemos citar o caso das biografias não 

autorizadas e a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro acerca do tema. Para 

a ministra Carmem Lúcia, não se pode restringir o direito de pesquisa e divulgação de 

fatos da vida de um artista, pois representaria forte censura à liberdade de expressão, 

o que não se pode tolerar, a fim de evitar qualquer atualização de privação de direitos 

fundamentais, num país que tem em sua história uma recente ditadura militar como é 

o caso do Brasil. Neste contexto, denota-se que, no âmbito brasileiro, o direito à 

liberdade de expressão prepondera sobre os direitos da personalidade. 

Todavia, é importantíssimo ressaltar que no caso das biografias, o público é 

determinado e, majoritariamente ativo, isto é, busca voluntariamente a informação. No 

caso das fotomontagens, o público é indeterminado, imensurável e passivo, ou seja, 

os “memes” alcançam a todos independentemente de desejar receber aquela 

informação ou não. 

                                                           
15 (Resp 1.082878/RJ, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
do Brasil, de 14/08/2008). 
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Trazendo à análise a necessidade da ponderação entre os institutos, o 

Enunciado 279 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispôs:16  

“A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses 

constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito 

de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em 

caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e 

dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as 

características de sua utilização (comercial, informativa, 

biográfica), privilegiando se medidas que não restrinjam a 

divulgação de informações.”17 

3) Aspecto econômico 
Os “memes”, que inicialmente aparentavam ter cunho meramente humorístico, 

tornaram-se um fenômeno tão grandioso que hoje há todo um mercado bastante 

lucrativo por detrás deles. Certas páginas são dedicadas exclusivamente à produção e 

propagação desses, por meio de imagens, vídeos ou sob outras formas na internet.  

Nestes específicos sítios, é possível notar uma grande preocupação em 

determinar a autoria do “meme”, com marcas dágua no próprio, por exemplo. Nesse 

sentido, vale mencionar o processo judicial intentado por Charles Schmidt, criador do 

“meme” “Keyboard Cat” e  Christopher Torres, do “Nyan Cat” contra a Warner Bros 

Entertainment Inc, e 5th Cell Media, LLC sob as alegações de violação de direito de 

autor e marca, além de concorrência desleal. 18 

Outrossim, vale ressaltar que no início do mês de março de 2017, uma 

investigação da Polícia Federal brasileira nomeada como “Operação Carne Fraca” 

denunciou algumas empresas brasileiras fornecedoras de carnes bovinas e suínas por 

sérias adulterações nos produtos, bem como alegação de venda de carnes fora do 

prazo de validade. A partir de tal notícia de grave ameaça à saúde pública, o assunto 

viralizou como um dos principais tópicos de “memes” (anônimos e de cunho irônico) no 

Brasil. Com a repercussão dos “memes”, poucos dias após a publicação dos 
                                                           
16 GUIMARÃES, Ricardo Duarte. Liberdade de expressão e direitos da personalidade: a 
ponderação de interesses no âmbito das biografias não autorizadas. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=379d08c7a38df48c . Acesso em: 25 e março de 
2017. 
17 Enunciado nº 279 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal.  
18 Caso judicial do Distrito Central da Califórnia, Estados Unidos: nº 2:13-cv-02824-JFW-MRW, 
datado de 22 de abril de 2013. Disponível em: 
https://www.iptrademarkattorney.com/files/2016/05/schmidt-v-warner-bros-meme-copyright-
complaint.pdf. Acesso em: 25 de março de 2017. Não foram encontradas notícias atualizadas 
sobre o andamento do processo.  
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resultados da investigação, a União Europeia se pronunciou no sentido de interromper 

a importação de carnes brasileiras para o velho continente. 

Da mesma forma, podemos imaginar um “meme” com a imagem de um político 

sendo ironizada, como é bastante comum ao redor do mundo. Qual o impacto 

econômico desta imagem? Ressalvado que o alcance dos “memes” na internet é 

impossível de se mensurar, é inconteste que esses podem gerar danos tanto 

pessoais, quanto patrimoniais a uma sociedade.  

4) Conclusão 
Notamos que a força do ambiente digital é hoje indubitável e seu alcance de 

dificílima mensuração. No que tange ao compartilhamento sem expressão pessoal dos 

“memes”, podemos facilmente chegar à conclusão que a voraz liquidez social 

prejudica, também, o intelecto, senso crítico individual e a criatividade humanas. 

Para José de Oliveira Ascensão19, o que temos hoje é apenas uma aparente 

diversidade, por meio da qual as imagens e informações são filtradas - e, no caso dos 

“memes”, livremente manipuladas - configurando não uma informação, mas sim uma 

desinformação. 

Neste compasso, observou-se que a utilização de imagens sem autorização na 

internet tornou-se algo corriqueiro e, talvez, até banal para muitos. Uma imagem de 

um indivíduo em um local público, capturada e publicada com alguma legenda irônica 

não é vista com maus olhos, mas sim motivo de aprovação e compartilhamento na 

rede. 

Todavia, conforme a reflexão sobre os casos e analogias realizada neste 

estudo, podemos concluir que o a liberdade de expressão é soberana até que ofenda 

a vida privada de alguém. 

Assim, resta comprovado que a dignidade da pessoa humana prepondera 

quando há abuso de direitos na liberdade de expressão. Confirma-se, no entanto, 

como um paradoxo, tendo em vista que a liberdade de expressão é igualmente 

considerada uma forma de manutenção da dignidade da pessoa humana. 

Nota-se, por fim, que estamos diante de um velho conflito de hierarquia 

constitucional, porém sob uma nova ótica, que decerto, é contexto ínfimo se 

comparado ao que ainda pode estar por vir no ambiente digital.  

 
                                                           
19 ASCENSÃO, José de Oliveira. Propriedade Intelectual e Internet. In: Direito da Sociedade da 
Informação Volume VI. Coimbra: Editora Coimbra, 2006.  
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CAPÍTULO XXXIII 
O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NA PERSPECTIVA LUSO-BRASILEIRA 

 
João Pedro Leite Barros1 

Universidade de Lisboa 
 

I- INTRODUÇÃO 
A internet tem cumprido sua função social: quebrar barreiras geográficas e 

permitir o acesso à informação de forma instantânea. Contudo, os imbróglios que esse 
mecanismo veloz apresenta são inúmeros, sobretudo quando se confronta a 
necessidade de abarcar mais mercados e, ao mesmo tempo, a violação de direitos 
básicos dos cidadãos. 

A desconfiança2 na transação eletrônica tem origem em sua natureza jurídica 
sui generis, na busca desenfreada pelos fornecedores de bens para esconder as 
políticas comerciais ávidas pelo lucro3, sem olvidar a diminuta proteção legal que 
sempre amparou os consumidores.  

Atentos a essa realidade, os legisladores português e brasileiro dispuseram de 
um mecanismo protetivo, o qual permite a reflexão adequada do consumidor face à 
publicidade agressiva4 de grande parcela de comerciantes: o direito de 
arrependimento. 

Desse modo, o presente artigo assume uma perspectiva dialética entre os direitos 
português e brasileiro, ao trazer os avanços e problemas que os dois sistemas 
jurídicos enfrentam no tocante ao direito de arrependimento na compra de bens, em 
relevo no comércio eletrônico.  

 

 

 

                                                           
1 Doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
2  A professora Cláudia Lima Marques arremata que, como usuário da internet, a suposta 
aparência de liberdade é sucumbida por links e conexões em transações ambiguamente 
coordenadas, potencializando a vulnerabilidade do consumidor. MARQUES, Cláudia Lima. 
Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 71-72. 
3 A professora Paula Vaz Freire desenvolve a ideia dominante de crescimento econômico 
ilimitado associado a riscos calculáveis. Confira em: FREIRE, Paula Vaz. Sociedade de Risco e 
Direito do Consumidor. In: LOPES, Teresa Ancona et al. (Coord.). Sociedade de Risco e 
Direito Privado. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 375-379. 
4 Por exemplo, a prática recorrente do fornecedor de promover a chamada publicidade 
chamariz. Para a professora Cláudia Lima Marques, são as situações em que o fornecedor 
anuncia um determinado produto a preço vantajoso pelo sítio eletrônico, mas o consumidor é 
surpreendido com a informação de que o fornecedor só possui algumas unidades do produto 
por este preço. Assim, o fornecedor oferta um bem a um determinado preço em seu canal 
eletrônico, mesmo sabendo a sua incapacidade logística e operacional para cumprir os 
contratos vindouros. Confira: MARQUES, Cláudia Lima et al. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 464. 
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II- O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NA PERSPECTIVA LUSO-
BRASILEIRA 

O direito de arrependimento5 (legítimo, potestativo6 e irrenunciável7) surgiu para 
responder essencialmente aos problemas colocados pelo descompasso do regime 
geral da invalidade dos vícios da vontade, especialmente da coação e erro. 

Em termos conceituais, o direito de arrependimento é definido como todas as 
hipóteses em que a lei concede ao consumidor a faculdade de, em prazo determinado 
e sem contrapartida (inindenizavel8), se desvincular de um contrato por meio de 
declaração unilateral e desmotivada9. 

No viés sociológico, o direito de arrependimento serve para contrapor a força 
econômica dominante e opressora do fornecedor10 em detrimento da vulnerabilidade e 
hipossuficiência do consumidor11. Mais que isso: revela-se para contrabalancear os 
métodos agressivos de comercialização, em que o consumidor é muitas vezes 
surpreendido e persuadido12, envolvidos pela abordagem excessiva e práticas de 
publicidade exagerada, acabando por adquirir produtos sem refletir sobre a real 
necessidade de aquisição. 

                                                           
5 Alusão histórica feita em CARVALHO, Jorge Morais. Manual de Direito do Consumo. Almedina, 
Coimbra, 2016. p. 119. 
6 Convergem com referido entendimento NEVES, Daniel Amorim Assumpcão; TARTUCE, 
Flávio. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 380; 
CARVALHO, 2016, p. 120-121. 
7 Vide artigo 11, n.7 e 29 do DL 24/2014. No Brasil, segue o mesmo entendimento o professor 
Carlos Roberto Gonçalves. Confira: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: 
contratos e atos unilaterais. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. e-book. 
8 Não cabe nenhuma punição ao consumidor. Vide artigo 11, n. 7.  
9 Mesmo que o bem lhe agrade, o consumidor pode resolve o contrato se concluir que 
determinada cláusula é desajustada de seu interesse. Confira: MARTINEZ, Pedro Romano. Da 
Cessação do Contrato. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2015. p. 270. 
10 A noção de fornecedor não passou por mudanças significativas em Portugal. A Lei de Defesa 
do Consumidor 24/96 define como pessoa que exercesse, com caráter profissional e 
independente, uma atividade econômica que visasse a obtenção de benefícios. À semelhança 
do ordenamento português, no Brasil a caracterização é conferida pelo artigo 3º do Código de 
Defesa do Consumidor, ao dispor que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A palavra 
“fornecedor” está em sentido amplo, englobando o fornecedor de produtos – em sentido estrito 
– e o prestador de serviços. Vide entendimento de NEVES, Daniel Amorim Assumpção; 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Método, 2014.p. 215 
ss. 
11 A definição hodierna de consumidor é fruto do Decreto-Lei 24/2014, o qual preceitua ser 
pessoa singular que atue com fins que não se integrem no âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional. No Brasil, é conceituado pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) brasileiro: art. 2º da Lei 8.078/1990-“Consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Salienta-se que, no 
Brasil, ao estatuir que pessoa jurídica pode e deve ser considerada consumidora, tão somente 
sendo relevante se a mesma é destinatária final do produto ou serviço”. 
12 Se comparado ao revogado DL n.º 143/2001 (artigo 6.º, n.º 2, b), o regime atual é mais 
desfavorável ao consumidor, uma vez que o mesmo tinha anteriormente a possibilidade de se 
arrepender até ao início da execução do contrato de prestação de serviço e, no atual, o prazo 
inicia-se a partir do momento da celebração do contrato. 
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Na legislação portuguesa, o prazo é 14 dias13 para o exercício de tal direito14. 
Na prática, no momento da contratação, deve o fornecedor de bens disponibilizar o 
formulário de livre resolução para que o consumidor possa exercer o direito subjetivo 
que possui.  

A despeito do tema, o primeiro ponto refere-se à contagem do início do prazo15, 
caso o consumidor não tenha sido esclarecido corretamente do direito de livre 
resolução. Simples: se o fornecedor de bens não cumprir o dever de informação pré-
contratual, o prazo para o exercício do direito de livre resolução é de 12 meses16 a 
contar da data do termo inicial (regra17 é o dia em que consumidor recebe a 
encomenda e adquire a posse dos bens, em caso de contrato de compra e venda). Se 
as informações forem supridas18, o consumidor disporá de 14 dias para resolver o 
contrato a partir da data de recepção dessa informação. 

Passo a passo, o ônus da prova19 do exercício desse direito é do consumidor, 
bem como o mesmo deve estar ciente de que seu exercício extingue20 as obrigações 
de execução do contrato e toda a eficácia da proposta contratual, quando o próprio 
consumidor tenha feito tal proposta21.  

Na verdade, quanto à última hipótese, trata-se de uma espécie de retratação22 
ou reflexão23, já que é um tipo de declaração com o objetivo de evitar a produção de 
efeitos de outra declaração, exigindo-se como requisito de validade que o destinatário 
tenha conhecimento antes ou simultaneamente da outra. 

                                                           
13 Cumpre ressaltar que no diploma anterior, a previsão era de 30 dias, norma que pontualmente 
excepciona o caráter protetivo do Decreto-Lei 24/2014. Aqui, Pedro Romano Martinez tece crítica sobre 
a discrepância legislativa, uma vez que a lei de defesa do consumidor, também aplicável ao caso, em seu 
artigo 8 º, n.4, dispõe que o prazo é de 7 dias. Confira: MARTINEZ, 2015, p. 267-270. 
14 Note que o Decreto-Lei 24/2014 excepciona os bens e serviços que não estão sujeitos ao 
direito de arrependimento, consoante o artigo 17 in fine. 
15 Aqui jaez a importância do momento em que o contrato é celebrado, já que influencia na 
contagem do prazo para o exercício do direito de arrependimento. 
16 Os professores Davi Falcão e Marta Falcão entendem que legalmente o prazo de 12 meses 
seria aplicado tão somente se observasse a omissão da informação da existência do direito de 
arrependimento, e não a qualquer outra informação pré-contratual ausente. Essa última, teria 
somente sanção contraordenacional, o que levaria a concluir que o novo ordenamento, nesse 
ponto, não albergou a defesa do consumidor de forma correta. Contudo, os professores 
entendem que o prazo deve ser alargado também para qualquer tipo de omissão de 
informação pré-contratual. Cfr. FALCÃO, Davi; FALCÃO, Marta. Análise crítica do Decreto-Lei 
n.º  24/2014, de 14-02, relativo aos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento 
comercial. In: Revista jurídica Data Vênia, Lisboa,  a. 4. n. 5, 2016. p.11-12. 
17 Confira artigo 10 na íntegra do DL 24/2014.  
18 Confira art.10, n.3. DL 24/2014. 
19 Vide artigo 11, n.5 do DL 24/2014. 
20 Vide artigo 11, n.6. do DL 24/2014. 
21 Sobre a última hipótese, o professor Jorge Morais Carvalho aduz que referido item poderia 
ser dispensado, visto que, no ordenamento português, o direito de arrependimento pressupõe 
um contrato válido e já celebrado, pelo que o seu exercício extingue naturalmente as 
obrigações decorrentes do pacto. Ou seja, seria inconcebível o exercício do direito de 
arrependimento se o contrato ainda não tiver sido celebrado. 
22 Confira o conceito em CARVALHO, 2014, p. 120 e ss. 
23 Vide CORDEIRO, António Menezes. Da natureza civil do direito de consumo. In: Estudos 
em Memória do Professor Doutor Antônio Marques dos Santos. Coimbra: Almedina, 2005. 
p. 711. 
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Por outro viés, uma das obrigações24 do fornecedor é reembolsar o consumidor 
de todos os pagamentos recebidos, incluindo os custos de entrega do bem, no prazo 
de 14 dias a contar da data em que for informado da decisão de resolução do contrato.  

Ademais, em instituto idêntico ao brasileiro25, se o cumprimento do reembolso 
não se der no prazo de 15 dias26 úteis, o montante pago pelo consumidor deverá ser 
devolvido em dobro, sem prejuízo do direito do consumidor a indenização por danos 
patrimoniais e não patrimoniais. 

Outrossim, as partes podem ampliar27 o prazo de livre resolução, se 
entenderem necessário, já que o Código dispõe sobre a proteção mínima para o 
consumidor. 

No Brasil, o prazo de reflexão cinge-se ao período de 728 dias para seu 
exercício. Da mesma forma que o sistema português, como se trata do exercício de 
um direito legítimo29, não há a necessidade de qualquer justificativa, inexistindo da sua 
atuação regular qualquer direito de indenização por perdas e danos a favor da outra 
parte. Nesse mesmo sentido, não há incidência de multa pelo exercício, o que 
contrariaria a própria concepção do sistema de proteção ao consumidor. 

Vale a pena recordar a questão ainda não pacificada30 na jurisprudência 
brasileira a respeito da subsunção do direito de arrependimento para as compras de 
passagens aéreas pela internet. As decisões, por vezes, afastam a incidência da 
norma, uma vez que o consumidor teria consciência do que está adquirindo, 
escapando do fim social do artigo consumerista31. Por outras, há julgados que 
declaram que não se deve buscar a finalidade social da lei em prejuízo do 
consumidor32.  

Assim, filiamos à conclusão de que são ilegais e abusivas as multas cobradas 
pelas empresas aéreas dentro do prazo de arrependimento, contado, nessa hipótese, 
da celebração do contrato. 

Outra questão que merece relevo é a diferença minuciosa e relevante no 
tocante aos gastos de envio da mercadoria ao fornecedor para resolver o contrato. No 
Brasil, a posição doutrinária33 e jurisprudencial34 é no sentido de que quem arcará com 
                                                           
24 Confira artigo 12, n.1. DL 24/2014. Vale frisar que o fornecedor pode retardar o reembolso 
até que os produtos sejam enviados pelo consumidor ou até quando o consumidor demonstre 
que já enviou a mercadoria ao comerciante. 
25 Vide Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, in fine. 
26 Antes, o Decreto-Lei 143/2001 dispunha o prazo de 30 dias. 
27 O prazo para o exercício do direito de livre resolução pode ser estendido, podendo servir de 
mecanismo de publicidade por parte do fornecedor. Vide artigo 10, n.4, DL 24/2014. Confira: 
MARTINEZ, 2015, p. 269.  
28 Vide Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, in fine. 
29 Confira NEVES; TARTUCE, 2014, p. 380. 
30 Vide debate em NEVES; TARTUCE, 2014, p. 383. 
31 Confira julgado: TJDFT – Recurso 2010.01.1.014473-2 – Acórdão 492.650 – Segunda Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF – Rel. Juiz José Guilherme de Souza – DJDFT 05.04.2011, 
p. 244. 
32 Nessa linha, confira julgamento: TJDF – Recurso 2008.01.1.125046-8 – Acórdão 398.269 – Primeira 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Rel. Juíza Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro 
– DJDFTE 13.01.2010, p. 151; TJBA – Recurso 124461-2/ 2007-1 – Terceira Turma Recursal – Rel. Juiz 
José Cícero Landin Neto – j. 28.05.2008 – DJBA 05.06.2008. 
33 Confira: NEVES; TARTUCE, 2014, p. 379,380 e 381. 



João Pedro Leite Barros 383 

todos os custos durante o prazo de reflexão é o próprio fornecedor, incluindo-se todas 
as despesas com serviço postal. Aliás, pensar de forma diversa seria limitar, ainda que 
financeiramente, um direito estatuído e previsto pelo CDC, bem como desestimular o 
consumidor a não usufruir do comércio eletrônico tão difundido atualmente. 

Em Portugal35, diferentemente do que se sucede ao Brasil, a regra geral é que 
responsabilidade dos custos fica a cargo do consumidor, exceto se o fornecedor 
acorde em suportá-lo ou quando o consumidor não tiver sido previamente informado 
de que teria o dever de pagar os custos da devolução. 

Comungamos com o entendimento brasileiro, em que pese a vulnerabilidade36 
do consumidor e o instituto da boa-fé37 não devam ser entendidos como artifícios 
vantajosos na relação jurídica com fornecedor. Ao revés, devem ser tão somente para 
equipará-lo à parte forte na relação, visando o equilíbrio de interesses de ambos e ao 
mesmo tempo fomentando o desenvolvimento econômico do país.  

III- CONCLUSÃO 
Verificou-se que as características do direito de arrependimento são as 

mesmas entre os ordenamentos, sendo um direito desmotivado, irrenunciável e 
potestativo. No que toca ao prazo legal, restou indubitável que a doutrina portuguesa 
ressoa mais favorável à brasileira quanto ao prazo de reflexão, vez que no Brasil 
limita-se a 7 dias e em Portugal a 14 dias. Aliás, fato comum aos diplomas é a 

                                                                                                                                                                          
34 Vide julgado: Resp 1340604/2012. Relator Ministro Mauro Campbell. Julgado em 15 de agosto de 
2013. “Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC especifica que o 
consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, todos os valores 
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos nestes 
valores todas as despesas com o serviço postal para a devolução do produto, quantia esta que não pode 
ser repassada ao consumidor. 4. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de 
contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial 
(internet, telefone, domicílio). Aceitar o contrário é criar limitação ao direito de arrependimento 
legalmente não previsto, além de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais.”. 
35 Vide artigo 13, n.1, 2, 3, 4. DL 24/2014. Confira acórdão no 4257/13.9TBMTS.P1 emanado do 
Tribunal da Relação de Porto. 5a seção. Relator Carlos Gil. data de julgamento: 27/04/2015. 
36 O Código de Defesa do Consumidor do Brasil também é atento a essa questão: Art. 4º- A 
Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: III - harmonização dos 
interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.170, da Constituição 
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores. 
37 Para coibir tal prática, o professor Menezes Cordeiro desenvolveu a ideia do abuso de 
direito. Em síntese, o abuso do direito impõe limites à autonomia privada, especialmente no 
exercício do direito subjetivo e funciona como dispositivo de segurança para as normas 
jurídicas formalmente aplicadas, atuando sobre o exercício do direito subjetivo (público ou 
privado). Para mais, confira: CORDEIRO, António Menezes. Do abuso do direito: estado das 
questões e perspectivas. 2005. Disponível em: < 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=45582&ida=%2045614 >. acesso 
em 23 de mar. 2016. Sobre o tema: ASCENSÃO, Jose de Oliveira. O abuso do direito e o 
artigo 334 do Código Civil: uma recepção transviada. In: Estudo em Homenagem ao 
professor doutor Marcello Caetano. v. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 608. 
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possibilidade de ampliação de tal prazo, vez que a proteção disposta é o pressuposto 
mínimo de proteção. 

Ainda sobre o instituto, no que concerne aos gastos postais e envio do produto 
ao fornecedor, ficou evidente que o caráter garantista do diploma brasileiro sobressaiu 
ao diploma luso, já que tais despesas ficam por conta do fornecedor, se exercido o 
direito de preferência. Entendemos ser mais adequado a concepção do sistema 
brasileiro, desde que o consumidor observe os requisitos inerentes da boa-fé.  

Por fim, restou inconteste a simbiose entre os sistemas jurídicos português e 
brasileiro, longínquos algumas vezes por conceitos, mas sempre imbricados e 
convergentes pela essência: proteção ao consumidor.  
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CAPÍTULO XXXIV 
 

OS PERFIS DE INVESTIMENTOS NO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO 
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1. Introdução 
Uma tendência irreversível do mercado de previdência complementar fechado 

brasileiro, operado pelos Fundos de Pensão, é a adoção cada vez maior dos planos 

de benefícios estruturados nas modalidades de contribuição definida (CD) que não 

possui risco atuarial ou de contribuição variável (CV) com risco atuarial reduzido, no 

lugar dos planos de benefícios estruturados na modalidade de benefício definido (BD), 

que são os planos que oferecem benefícios vitalícios, e, possuem um risco atuarial 

altíssimo e a possibilidade de gerar déficits. 

Este fenômeno teve seu início na década de 80 e intensificou-se nos anos 90 

de tal forma que é possível afirmar que a partir dos anos 2000 não se criou nenhum 

novo plano de benefícios BD, apenas planos CD ou CV. 

Estes planos de benefícios estruturados nas modalidades de contribuição 

definida ou de contribuição variável são aqueles nos quais o valor do benefício que o 

participante irá receber corresponde exatamente a reserva que o mesmo consegue 

acumular, ou seja, o valor do benefício é apurado considerando as contribuições 

(aportes) vertidos para o plano de benefícios e a rentabilidade destes aportes.  

Desta maneira, é de se notar que a rentabilidade dos investimentos é uma 

variável fundamental na formação da reserva e, consequentemente, no valor do 

benefício que o participante irá receber. Em outras palavras, o plano de benefícios 

funciona basicamente como um fundo de investimento, com regras específicas na 

forma de recebimento que trazem a este investimento a natureza previdenciária. 

Ocorre que um plano de benefícios é formado por milhares de participantes, os 

quais têm características pessoais diferentes, seja na idade, no tempo de plano, 

expectativa de vida etc. Nesse sentido, enquanto alguns participantes estão iniciando 

a formação da sua reserva, outros já estão em gozo de benefício e, portanto, é natural 

                                                           
1 Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e Doutorando pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
2 Mestre e Doutorando pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
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que essa diversidade de participantes apresente apetite ao risco de investimento 

significativamente distintas. 

Visando atender estes diferentes perfis de participantes de um mesmo plano de 

benefícios, os regulamentos dos planos começaram a prever a oportunidade da 

pessoa física escolher o perfil dos investimentos que deseja para as suas reservas. 

Entende-se como perfil de investimento no sistema de previdência 

complementar fechado a possibilidade de cada participante escolher a forma de alocar 

sua reserva, de acordo com os diferentes percentuais do patrimônio e exposição ao 

risco, desde que em conformidade com a legislação aplicável e à política de 

investimentos do plano de benefícios no qual está inscrito. 

O objetivo de se adotar os perfis de investimento está atrelado à adequação 

dos investimentos da entidade fechada de previdência complementar (EFPC) à 

aptidão a risco de cada um de seus participantes, tornando o plano de benefício mais 

apropriado aos interesses individuais de cada um dos participantes. 

No presente artigo, far-se-á uma análise do perfil de investimentos dentro do 

contrato previdenciário, com o escopo de demonstrar que, conquanto as partes 

(participante e EFPC) tenham a liberdade contratual de convencionarem como 

funcionará as escolhas dos perfis, alguns cuidados devem ser observados a fim de 

evitar conflitos jurídicos futuros. 

O presente trabalho é dividido em mais quatro capítulos, assim constituídos: 

“Considerações sobre o contrato previdenciário no ordenamento jurídico brasileiro”, no 

qual se procura apresentar as noções básicas do contrato previdenciário para uma 

melhor compreensão do assunto; “Perfis de investimento” e “Suitability”, que 

constituem o núcleo principal deste trabalho, com o desenvolvimento das questões 

que envolvem o tema; e, ao final, o capítulo “Considerações finais”, com a síntese das 

ideias desenvolvidas no trabalho de pesquisa realizado. 

 
2. Considerações sobre o contrato previdenciário no ordenamento jurídico 
brasileiro 

No Brasil, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar são 

constituídas sob a forma de fundação ou associação civil, sem fins lucrativos, nos 

termos do art. 31, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001.  

O objeto social de uma EFPC é a administração e execução de planos de 

benefícios de natureza previdenciária para os quais tenha aprovação do órgão 

regulador e fiscalizador, ou seja, os fundos de pensão administram planos de 

benefícios previdenciários visando assegurar benefícios complementares aos da 

Previdência Oficial para seus participantes/assistidos, de acordo com o instrumento 

contratual com eles firmado, denominado “Regulamento do Plano de Benefícios”. 
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A relação jurídica entre as EFPC e seus participantes é regida por contratos 

específicos materializados nos Regulamentos dos Planos de Benefícios e nos termos 

de adesão e se baseiam não somente na legislação federal aplicável às entidades de 

previdência complementar (Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 2001), mas 

também na Constituição da República de 1988, especificamente no art. 202 e seus 

parágrafos (com a redação que lhes foi conferida pela Emenda Constitucional nº. 

20/1998.  

Pelo que prescreve o ordenamento jurídico brasileiro, destacam-se as 

seguintes características básicas do regime fechado de previdência complementar: 
a) Tem natureza jurídica privada, sujeitando-se ao regime jurídico de direito 

privado, em que prevalece a autonomia da vontade; 
b) Tem caráter complementar, distinto e autônomo em relação ao regime geral (a 

expressão “previdência complementar” pressupõe a inscrição do participante 
como segurado obrigatório do regime oficial de previdência - regime geral ou, a 
partir da EC nº 41/03, regime próprio); 

c) Tem natureza contratual (a vinculação do participante ao plano de benefícios 
se dá de forma voluntária e por meio de um contrato de adesão entre o 
participante e a Entidade de Previdência Complementar, que contém cláusulas 
específicas. Basicamente, são quatro contratos que regem a relação jurídica 
entre as partes: o estatuto da entidade fechada de previdência complementar; 
o regulamento do plano de benefícios; o convênio de adesão; e a inscrição do 
participante); 

d) A constituição de suas reservas se dá em regime de capitalização, para 
pagamento dos benefícios contratados; 

e) A regulamentação do regime de previdência complementar é reservada à lei 
complementar. 

O caráter contratual da previdência complementar acima citado significa que o 

ingresso e permanência dos seus participantes, frise-se, é voluntário, quando ocorre a 

efetiva celebração de um contrato, cujas cláusulas estão expressas no regulamento do 

plano de benefícios ao qual o participante adere. 

Por ser negócio jurídico bilateral, que depende da conjugação de duas 

vontades, enquadrando-se, assim, no conceito de contrato, que, nas palavras de Maria 

Helena Diniz: “É uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, 

dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das partes, por ser ato 

regulamentar de interesses privados” (DINIZ, 2003, p. 23). 

Assim, resta claro que a relação jurídica obrigacional havida entre as EFPC e 

seus participantes/assistidos caracteriza-se como de natureza contratual, em que o 

participante, ao livremente pleitear sua inscrição, adere às normas do Regulamento do 

Plano de Benefícios, assumindo direitos e obrigações.  

 
3. Perfis de Investimento 

Inicialmente, faz-se necessário frisar que na legislação aplicável aos Fundos de 

Pensão no Brasil inexiste disposição legal expressa que regulamente a necessidade 

ou a forma que devem ser implementados os perfis de investimento para entidades 
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fechadas de previdência complementar (“EFPC”), sendo identificado somente 

remissões acerca da adoção dos perfis de investimento em normas que tratam de 

assuntos como divulgação de informações aos participantes, regra de licenciamento 

de planos de benefícios ou normas contábeis. 

Conforme já mencionado, com a adoção de perfis de investimentos valores de 

reserva serão alocados nos diversos segmentos de mercado, respeitando as 

expectativas do investidor, a política de investimentos da EFPC, bem como as 

determinações legais acerca do tema. 

Os valores de reserva basicamente serão alocados em rendimentos de renda 

fixa ou variável, porém existe a possibilidade de realização de investimentos em outras 

modalidades desde que previstas na política de investimentos do plano de benefícios. 

Cada participante, no momento de sua adesão ao plano de benefícios, fará a 

escolha de seu perfil, de acordo com a sua expectativa de rentabilidade, e pelo nível 

de conservadorismo que caracteriza o mesmo. Assim sendo, quanto maior a 

disposição do risco, mais agressivo será seu investimento e, por conseguinte, maior a 

expectativa de ganho. De outro lado, é de se notar, até mesmo por antítese, que 

quanto menor for o grau de exposição ao risco, maior será a segurança do 

investimento e, consequentemente, a expectativa de ganho será inferior. 

Nesse contexto, nessa modalidade de plano de benefícios cada participante 

possui autonomia e a faculdade de escolher o perfil de seu contrato previdenciário, de 

modo que as consequências dessa escolha são de sua exclusiva responsabilidade. 

Diante da escolha do participante, o administrador e o gestor terão à sua 

disposição os valores para alocação das quantias de reserva de poupança devendo 

investi-la em cada segmento de mercado conforme a política de investimento 

determinada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão, correspondendo à 

escolha do Participante. 

Porém, o gestor e o administrador apenas farão as alocações adequadas à 

escolha do participante para determinados investimentos, não podendo investir como 

queiram. Aliás, a adoção de perfis de investimentos não altera o compromisso do 

gestor em atender a legislação, a política de investimentos da entidade e as regras 

específicas de cada perfil. 

Via de regra, os regulamentos de planos de benefícios preveem a possibilidade 

de adoção de perfis de uma forma genérica, sem abrir a composição de carteiras de 

cada perfil. Tal tarefa cabe a outro normativo que é o regulamento ou manual dos 

perfis de investimento, dispondo o regulamento do plano de benefícios liberalidades 

para o participante na escolha de seu perfil de investimento e as condições para 

realizar novas escolhas no futuro.  
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Esta prática é aprovada pelo órgão regulador dos fundos de pensão, a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), que em seu Guia 

das Melhores Práticas em Licenciamento, assim estipula em seu item 68: 
68 O regulamento do plano poderá admitir a opção do participante 
por perfis de investimento, sem, no entanto, descrever a composição 
da carteira de aplicação de cada perfil, considerando que cabe aos 
órgãos estatutários competentes a definição dos critérios e condições 
para o estabelecimento dos perfis.  

Ressalta-se que é necessária a previsão expressa de cláusulas que dispõem 

acerca da liberalidade para o participante de escolha do perfil de investimento que lhe 

interessa, demonstrando a responsabilidade exclusiva da pessoa física em suas 

escolhas de perfis de investimento, desta feita não há que se impor quaisquer 

responsabilidades para a EFPC. Este ponto também é destacado pelo órgão regulador 

no item 70 mesmo Guia Previc das Melhores Práticas em Licenciamento: “O 

participante deve formalizar sua escolha, assinando termo de responsabilidade e 

ciência das condições da opção, fazendo constar os períodos para mudança de perfil”.  

Desta forma, independentemente de qualquer resultado dos investimentos, a 

responsabilidade sobre as consequências da escolha do Perfil caberá exclusivamente 

ao participante, ficando o gestor e administrador do plano de benefícios responsável 

pela correta aplicação dos recursos, ponto este reforçado pelo órgão regulador no 

mesmo Guia Previc das Melhores Práticas em Licenciamento em seu item 72: “Na 

execução dos perfis de investimentos a EFPC deverá atentar para os controles 

internos e de avaliação de riscos, bem como para os limites de alocação de ativos 

previstos na legislação”. 

Apesar da liberdade de escolha ser inerente à adoção de perfis de 

investimentos, existe a possibilidade da determinação de forma compulsória em 

Regulamento de Plano de Investimento, de alterações de perfis de investimentos de 

participantes diante da característica ou condição dos mesmos. 

Exemplificando, pode ser criada uma regra que condiciona participantes a 

alterarem de perfil mais agressivo para mais conservador, em função de terem se 

tornado assistidos, partindo da premissa que ao entrar em gozo de benefício os 

participantes devem renunciar ao risco e, desta maneira, a suas respectivas reservas 

deverão estar alocadas somente em papeis de renda fixa. 

Tal previsão não representa a manifestação do participante, podendo assim 

ferir ao princípio da autonomia da vontade, o qual é prerrogativa para constituição de 

contrato, forma jurídica que vincula a entidade ao participante. 

Veja que esta alocação forçada da reserva do participante não pode ser 

confundida com a ausência de opção por um perfil de investimento pelo participante, 

omissão esta que impõe ao gestor do Fundo de Pensão a obrigação de “escolha” de 
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em qual perfil de investimento enquadrará as reservas do participante omisso. Neste 

cenário deverá o regulamento do plano de benefícios prever qual será o perfil de 

investimento para os participantes que deixarem de fazer opção. Assim recomenda a 

Previc no Guia das Melhores Práticas em Licenciamento: 
71 No caso de omissão da opção pelo participante, o texto 
regulamentar poderá remeter o enquadramento para os órgãos 
estatutários competentes da EFPC, que deverão levar em 
consideração as características dos participantes, inclusive quanto à 
proximidade à condição de elegibilidade ao benefício programado. 

Visando dar maior segurança às partes, deve-se deixar expresso no 

regulamento do plano de benefícios, e não no manual de perfil de investimentos, 

qualquer determinação acerca da aplicação das reservas em um determinado perfil de 

investimentos, evitando-se assim que o preceito principiológico da manifestação da 

vontade para constituição de contrato válido seja afetado. 

A escolha de perfil de investimento constitui um direito do participante. Nesse 

sentido, conquanto a relação da EFPC com o participante seja complexa em 

decorrência de ser um contrato que pode ter duração de várias décadas, com a 

obrigação do fundo de pensão de conservação das reservas investidas e a afetação 

de diversos agentes externos (órgão regulador, Banco Central, gestores), deve ser 

sempre atendida a vontade do participante quanto ao perfil de investimento. 

O valor investido decorre de depósitos dispostos pelo participante, sendo a 

EFPC mera administradora desses bens, tendo como objeto a rentabilidade e a 

conservação destas reservas. Entretanto, provém do Participante decidir como investir 

seus recursos e o grau de risco que pretende submeter suas reservas. 

À EFPC cabe cumprir o determinado em regulamento do plano de benefícios, 

atentar à legislação e o disposto na Política de Investimento, não cabendo determinar 

o investimento do participante. 

Caso um participante se sinta prejudicado pela escolha de perfil de 

investimento realizada e deseje questionar judicialmente esta situação, as prováveis 

alegações do participante poderão ser: 
a) Limitação da Autonomia de contratar;  
b) Invalidade do Negócio Jurídico;  
c) Alteração forçada de perfil de investimento, resultando em perda de 

expectativa ganhos;  
d) Ressarcimento proporcional à rentabilidade do perfil usualmente praticado;  
e) Consideração do participante como vulnerável;  
f) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica 

Participante/EFPC  
Por outro lado, vislumbra-se que a EFPC poderá utilizar-se das seguintes teses 

jurídicas como alegação de defesa: 
a) participante possui livre manifestação sobre o perfil de investimento adotado;  
b) anuência aos termos do regulamento no momento da assinatura do contrato; 
c) pacta sunt senvanda;  
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d) preservação do participante quanto à sua reserva de acordo com seu perfil 
atual no mercado; 

e) Inaplicabilidade do CDC para a relação dos fundos de pensão para com os 
participantes (Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça) 

Verifica-se, que apesar de existirem argumentos jurídicos válidos para ambos 

os lados, e mesmo inexistindo posição jurisprudencial pacificada quanto as teses 

dispostas, entendemos que o risco jurídico para a EFPC de perda em demandas desta 

natureza deve ser considerado como remoto, pois de fato o participante não foi 

forçado a fazer uma determinada escolha, tendo de livre e espontânea vontade optado 

por um perfil de investimento que lhe parecia o mais adequado. 

Apesar da probabilidade de perda em demanda desta natureza ser classificada 

como remota, alguns cuidados devem ser adotados para manter este risco mitigado. 
a) Previsão expressa em cláusula do regulamento do plano de benefícios sobre a 

responsabilidade do participante quando da escolha do perfil de investimento; 
b) Divulgação da política de perfis de investimentos (manual ou regulamento de 

perfil de investimentos) com regras claras e o destaque da responsabilidade do 
participante pela sua escolha; 

c) Enquadramento do participante mediante sua anuência formalizada; 
d) Nenhuma obrigatoriedade de alteração de perfil; 
e) Estipulação de prazos fixos para alteração de perfil de investimento; 
f) Efetiva política de educação de investimentos; 
g) Possibilidade, facultativa, de alteração de perfil no momento de quebra de 

vínculo com a patrocinadora. 
Tais práticas juntamente com a transparência na administração dos 

investimentos dos participantes, sendo clara aos mesmos as destinações de suas 

reservas, coincidindo com o perfil de investimento escolhido na adesão do plano ou 

em momento futuro, certamente evitarão que eventuais contingências venham a se 

concretizar como perdas. 

 
4. Suitability 

Um dos pontos principais para a evolução e segurança na adoção de perfis de 

investimento pelas EFPC é a educação financeira dos participantes, assim cabe à 

entidade utilizar de práticas educativas para instruir o participante no melhor 

investimento. 

No momento da adesão aos planos de investimento, a entidade deve orientar o 

participante a escolha do perfil investido, informando-o por meio de cartilhas de 

enquadramento de “Perfil de Investimento”, para que o próprio participante enquadre-

se nos diferentes perfis apresentados pela entidade. Estas informações devem ser 

constantes, pois o participante ao longo do contrato poderá alterar o perfil escolhido. 

Vale ressaltar que a EFPC não deve realizar esta escolha de perfil de 

investimentos, devendo apenas apresentar meios para que o participante possa 

efetuar a opção, pois ao contrário a entidade poderá ser considerada responsável 

pelas eventuais frustrações do participante quanto ao segmento investido. 
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Nesse sentido, a educação do investidor torna-se uma exigência na prática 

moderna das Entidades, tendo em vista que proporciona maior transparência na 

governança das reservas administradas pelos fundos de pensão, tornando-os mais 

sólidos e confiáveis aos participantes. 

Interessante destacar que o perfil de investimento, na concepção adotada para 

EFPC, pode ser comparado com o Suitability aplicado a Fundos de Investimentos em 

alguns pontos, e por isso esse será utilizado como referência neste estudo.  

O Suitability já é tratado pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em alguns de seus códigos de 

autorregulação e já é praticado por algumas instituições financeiras, sendo que desde 

2013 a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) regulamentou a adoção do Suitability 

pelas instituições financeiras quando do tratamento dos seus clientes. 

Como já mencionado, o Suitability está disposto pela ANBIMA, tanto no Código 

ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Private Banking no 

Mercado Doméstico (“Código ANBIMA para Private Banking”), quanto no Código 

ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento (“Código 

ANBIMA para FI”). Confira-se: 
Código ANBIMA para Private Banking 
Art. 10º. As Instituições Participantes deverão adotar procedimentos 
formais, estabelecidos de acordo com critérios próprios, que 
possibilitem verificar a adequação da recomendação de investimento 
feita ao perfil do investidor, observadas as Diretrizes do Processo de 
Suitability elaboradas pelo Conselho de Regulação e Melhores 
Práticas, que complementam este Código. 
§1º. As Instituições Participantes deverão adotar processo de coleta 
de informações dos investidores, que permita a aferição apropriada 
da situação financeira do investidor, sua experiência em matéria de 
investimentos e os objetivos visados com a contratação da Atividade 
de Private Banking. 
 
Código ANBIMA para FI 
Art. 37 - Sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 23, as Instituições 
Participantes administradoras de Fundos de Investimento deverão 
adotar procedimentos formais, estabelecidos de acordo com critérios 
próprios, que possibilitem verificar que as instituições responsáveis 
pela distribuição de Fundos de Investimento tenham procedimentos 
que verifiquem a adequação dos investimentos pretendidos pelo 
investidor com o seu perfil de investimentos.  
§ 1º - Na distribuição de Fundos de Investimento, deverá ser adotado 
processo de coleta de informações dos investidores que permita a 
aferição apropriada da situação financeira do investidor, sua 
experiência em matéria de investimentos e seus objetivos de 
investimento. 
 

Da mesma forma, a Instrução nº. 539/2013 da Comissão de Valores Mobiliários 

(CMV) determina a adoção do Suitabity com a necessária observância da adequação 

do perfil do cliente ao produto que está sendo oferecido. Veja-se: 
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Art. 1º  As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema 
de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem 
recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que 
verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. 
Art. 2º  As pessoas referidas no art. 1º devem verificar se: 
I – o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de 
investimento do cliente; 
II – a situação financeira do cliente é compatível com o produto, 
serviço ou operação; e 
III – o cliente possui conhecimento necessário para compreender os 
riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. 
 

Está claro, portanto, que o objetivo do Suitability é atender ao princípio da boa-

fé e da transparência nos serviços ofertados ao mercado, garantindo a adequação à 

aptidão a risco do investidor, ou seja, o mesmo raciocínio utilizado para o perfil de 

investimento no universo das EFPC.  

Entretanto, é importante dizer que as normas de autorregulação da ANBIMA  e 

da CVM surgem como obrigação para as instituições financeiras, o que não acontece 

no caso do perfil de investimento das EFPC. Neste quadro, caso a instituição 

financeira se depare com divergências entre a aptidão a risco do investidor e os 

investimentos que esse venha realizando, essa tem a obrigação de tratar a 

divergência, abrindo um canal de comunicação com o investidor. 

Dessa feita, apesar de não ser o perfil de investimento obrigatório para as 

EFPC, a experiência do mercado financeiro nos leva à adoção dos procedimentos 

citados acima, os quais podem ser perfeitamente adaptados à realidade das EFPC, e 

que uma vez utilizados certamente reduzirão o risco de um contencioso entre as 

partes. 

 
4. Considerações finais 

O presente artigo teve por objetivo analisar aspectos jurídicos relativos aos 

perfis de investimentos nos contratos previdenciários firmados por EFPC no Brasil. 

Inicialmente, foram apresentadas generalidades relativamente ao contrato 

previdenciário no ordenamento jurídico brasileiro, sua natureza jurídica, suas 

características fundamentais e os principais dispositivos legais que tratam do tema. 

Na sequência, realizou-se uma incursão na análise dos perfis de investimentos 

no contexto da previdência complementar. Observou-se que a ausência de 

regulamentação legal acerca do tema de perfis de investimentos para a previdência 

complementar no Brasil, embora enseje um certo grau de insegurança jurídica na 

relação entre EFPC e participantes, não impediu o surgimento – e o progressivo 

crescimento – do instituto no país. Na realidade, os perfis de investimentos estão 

sendo cada vez mais utilizados nos novos contratos previdenciários firmados por 

EFPC, haja vista que a utilização dessa ferramenta proporciona uma maior 
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correspondência entre os investimentos realizados pelo fundo de pensão e os anseios 

dos participantes/assistidos. 

Outro aspecto que mereceu abordagem neste artigo foi a necessidade das 

EFPC adotarem determinados cuidados na instituição dos perfis de investimento, a fim 

de evitar conflitos jurídicos futuros. Verificou-se que o regulamento do plano de 

benefícios deve deixar expresso a responsabilidade do participante na escolha do 

perfil de sua preferência, com a previsão das regras para alteração do perfil, bem 

como todos os requisitos e condições para que ocorra a utilização de perfis de 

investimento obrigatório, e os procedimentos a serem observados na hipótese de 

omissão de escolha pelo participante. 

Ao final da pesquisa realizada, concluiu-se que oferecer educação financeira 

aos participantes e a utilização de princípios de suitability (hoje obrigatórias somente 

para instituições financeiras) são práticas de governança que trarão maior 

transparência e segurança para as operações das EFPC, reduzindo assim o risco de 

ocorrer um contencioso entre o participante e o fundo de pensão. 
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CAPÍTULO XXXV 
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1. INTRODUÇÃO 
 A relevância que um determinado Estado confere ao Direito Interamericano dos 

Direitos Humanos depende do grau de abertura da Constituição, bem como das 

decisões proferidas pelo mais alto tribunal sobre temas como força normativa dos 

tratados internacionais, vinculação aos precedentes da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH), diálogo interjurisdicional e controle de 

convencionalidade. 

 Nesse cenário, eis que surge a indagação acerca de qual o valor do direito 

interamericano dos direitos humanos para o Estado argentino? Para responder a 

presente problemática, serão trazidos os aspectos normativos e jurisprudenciais da 

ordem jurídica argentina, estabelecendo como marco a importante Reforma 

Constitucional de 1994, bem como as lições da própria doutrina argentina. 

 Espera-se que o presente escrito possa contribuir para compreender as 

diversas mudanças de entendimento da Corte Suprema de Justiça da Nação (CSJN), 

notadamente o mais recente overruling ocorrido no julgamento do caso Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y 

D'Amico vs. Argentina'", ocorrido em 14 de fevereiro de 2017. 
 

2. A RELEVÂNCIA DO DIREITO INTERAMERICANO DOS DIREITOS HUMANOS 
NA ARGENTINA ANTES DA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 

 Antes de trazer detalhes sobre a atual relevância dos atos internacionais 

protetivos de direitos humanos no sistema jurídico argentino, é necessário fazer uma 

breve discussão sobre a Constituição Nacional de 1853/60, bem como sobre o 

posicionamento da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), antes de 1994. 

 A Constituição Nacional de 1853/60 (C.N/1853-60) estabelecia de modo 

explícito qual a posição dos tratados internacionais no âmbito interno. O art. 31 da 
                                                           
1 Doutorando em Direito pela Universidade do País Vasco (Espanha). Professor Adjunto da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 
 

http://www.cij.gov.ar/nota-24822-La-Corte-sostuvo-que-la-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos-no-puede-revocar-sentencias-del-M-ximo-Tribunal-argentino.html
http://www.cij.gov.ar/nota-24822-La-Corte-sostuvo-que-la-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos-no-puede-revocar-sentencias-del-M-ximo-Tribunal-argentino.html
http://www.cij.gov.ar/nota-24822-La-Corte-sostuvo-que-la-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos-no-puede-revocar-sentencias-del-M-ximo-Tribunal-argentino.html


A concretização do direito interamericano dos direitos humanos 
 

 

398 

C.N. preceituava que a Constituição, as leis da Nação ditadas pelo Congresso e os 

tratados com potências estrangeiras seriam a lei suprema da Nação2.  

 Nesse contexto, a supremacia constitucional decorria da intepretação dos arts. 

31 e 27 da C.N/1853-60, o que resultava no fato de que o restante da ordem jurídica 

federal, formada por tratados e leis nacionais, fazia parte de um segundo nível, sendo 

este com hierarquia superior ao direito emanado das províncias3.  

 A partir desses dispositivos, tanto a doutrina como a jurisprudência 

manifestaram-se no sentido que o constituinte argentino de 1853/60 optou pela 

incorporação automática dos tratados ao ordenamento jurídico interno e que a 

hierarquia da normativa internacional era paritária a das leis federais4.  

 Na década de 40, a CSJN proferiu algumas decisões pertinentes ao tema da 

força normativa do direito internacional no âmbito interno. Em 1940, no caso Alonso, 

Gregorio c/ Haras los Cardos, a CSJN reconheceu o caráter apenas programático dos 

compromissos internacionais. Em 1947, foram três decisões. No caso Chantrain, 

Alfonso, entendeu, com fundamento no já citado art. 31, que os tratados internacionais 

deveriam respeitar a C.N/1853-60. Em Becker, Juan Sigfrido y otros, afirmou que os 

tratados internacionais são parte da lei suprema sempre que não estejam em 

contradição com ela5. Por fim, adotando a teoria dualista, estabeleceu, no julgamento 

do caso Merck Química, que o direito interno seria prevalente sobre o direito 

internacional6. 

A presente tese foi corroborada no julgamento do caso S.A. Martín & Cía. 

contra Administración General de Puertos s/repetición de pago, em 19637. Além disso, 

a CSJN ainda considerou que a eventual responsabilidade internacional do Estado 

não deveria levar a decisões judiciais diferentes das que reconheciam a inferioridade 

hierárquica dos tratados8.  

                                                           
2 ABREGÚ, Martín. La Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
por los Tribunales Locales: una introducción. In.: ABREGÚ, Martín; COURTIS, Christian. La 
Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Buenos Aires: 
Editores del Puerto, 2004, p. 11. 
3 PINTO, Mónica. Temas de Derechos Humanos. Buenos Aires: Del Puerto, 2011, p. 76. 
4 ABREGÚ, Martín. Ob. Cit., p. 11. 
5 BAZÁN, Víctor. El derecho internacional de los derechos humanos desde la óptica de la 
Corte Suprema de Justicia de Argentina. In.: Estudios Constitucionales, Año 8, Nº 2, 
2010, p. 364. 
6 AMAYA, Jorge Alejandro. Diálogo entre Tribunales Internacionales y Tribunales Internos. 
Tensiones e interrogantes en materia de derechos políticos que surgen de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In.: MEZZETTI, Luca; 
PIZZOLO, Calogero (Coords.). Tribunales supranacionales y tribunales nacionales. T. 1. 
Buenos Aires: Astrea, 2016, p. 21. 
7 PINTO, Mónica. Ob. Cit., p. 76. 
8 ABREGÚ, Martín. Ob. Cit., p. 11. 
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Ainda na década de 60, no caso Esso S.A. Petrolera Argentina c/ Nación 

Argentina (1968), a Corte igualou hierarquicamente a lei aos tratados internacionais9. 

Esse entendimento acarreta na possibilidade de franco descumprimento do pacta sunt 

servanda, uma vez que uma lei posterior poderia “revogar” um tratado internacional. 

Nos anos 80, no caso Cabrera, Washington Julio Efraín c/ Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande (1983), a Corte entendeu que seria possível declarar a 

inconstitucionalidade da norma que aprovou um tratado internacional. Já nos casos 

Costa, Héctor R. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros (1987), 

Sánchez Abelenda c/Ediciones de la Urraca (1988) y Ekmekdjian c/ Neustadt (1988), a 

CSJN considerou que os compromissos internacionalmente assumidos teriam 

natureza programática10.  

 Na década de 90, o presente cenário mudou com o julgamento do caso 

Ekmekdjián c/ Sofovich (1992). A CSJN tem o seu primeiro overruling sobre o tema em 

apreço. Fundamentando sua tese com base no art. 27 da Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados de 1969 e com base numa concepção monista, passou a priorizar 

o direito internacional diante do direito interno, reconhecendo, portanto, a hierarquia 

supralegal, bem como adotou a “doctrina del seguimento” ao determinar que os juízes 

argentinos deviam ter como guia as diretrizes fixadas nas sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)11. 

 Martín Abregú sintetiza bem os aspectos mais relevantes da decisão em 

comento. Em primeiro lugar, há o reconhecimento da hierarquia supralegal aos 

tratados internacionais de direitos humanos. Em segundo, determinou-se que as 

normas previstas em ditos atos internacionais seriam automaticamente exigíveis 

perante os tribunais nacionais. Por fim, em terceiro, argumentou-se que a 

jurisprudência da Corte IDH deveria ser levada em consideração no momento de 

decidir sobre a aplicação de um tratado interamericano12. 

 Felizmente, como bem adverte Mónica Pinto, o Estado argentino deu um passo 

adiante e a jurisprudência de Ekmekdjián viu-se rapidamente superada pela redação 

que a Convenção Constituinte atribuiu ao art. 75, inciso 22 da Constituição Nacional13, 

conforme se verá no tópico seguinte. 
 

                                                           
9 BAZÁN, Víctor. El derecho internacional de los derechos humanos... Ob. Cit., p. 365. 
10 Iden, p. 366 - 368. 
11 “Nesse sentido: SAGÜÉS, Nestor Pedro. El Control de Convencionalidad en Argentina. 
¿Ante las Puertas de la “Constitución Convencionalizada”? In.: CRUZ, Fabricio Bittencourt 
da; DUARTE, Fabiane Pereira de Oliveira; JARDIN, Tarciso Dal Maso (Coords). Controle de 
Convencionalidade. Brasília: CNJ, 2016, p. 110. 
12 ABREGÚ, Martín. Ob. Cit., p. 12. 
13 PINTO, Mónica. Ob. Cit., p. 78. 
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3. A REFORMA CONSTITUCIONAL ARGENTINA DE 1994 E OS DIREITOS 
HUMANOS 
 A reforma constitucional de 1994, de largo impacto em matéria de direitos 

humanos, apesar de não restar imune a críticas, em suma, determinou, nos termos do 

novo art. 75, inciso 22, que os tratados comuns possuem hierarquia superior às leis, 

bem como que vários tratados e declarações internacionais passam a ter status 

constitucional e, portanto, ingressam no bloco de constitucionalidade. Muito embora, 

cabe ressaltar, tais tratados não alterem o texto da Constituição.  

 Além desse importantíssimo avanço, o dispositivo em comento ainda 

estabeleceu que o Congresso pode vir a atribuir hierarquia constitucional a outros 

tratados de direitos humanos, desde que aprovados com voto de dois terços da 

totalidade dos membros de cada câmara. Valendo-se dessa previsão, a Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas e a Convenção sobre a 

Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa-Humanidade, também 

alcançaram o nível constitucional14. 

 Diante dessa inovação constitucional, Bazán leciona que não há mais que se 

falar em uma pirâmide, cujo vértice superior foi ocupado solitariamente pela 

Constituição, mas sim em um trapézio, em cujo plano mais elevado compartem 

espaços em constante retroalimentação a Lei Fundamental e os documentos 

internacionais sobre direitos humanos15. 

 Outros16 mantêm a ideia piramidal, apesar de reconhecerem que em seu topo 

encontram-se a Constituição e os instrumentos internacionais de direitos humanos 

previstos no art. 75, inciso 22, ou devidamente constitucionalizados, conforme 

mecanismo já citado.  

 Diante da constitucionalização do direito internacional dos direitos humanos no 

ordenamento jurídico argentino, observa-se, como consequência, uma ampliação das 

hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário, bem como obriga os juízes a não 

omites os instrumentos internacionais constitucionalizados como fontes de suas 

decisões17. 

 Compreendidos os principais aspectos do sistema jurídico argentino acerca da 

força normativa do direito internacional dos direitos humanos, resta investigar como a 

Jurisdição Argentina comportou-se, após a Reforma Constitucional de 1994, com 

relação temas como hierarquia dos tratados internacionais, vinculação aos 

precedentes da Corte IDH, diálogo interjurisdicional e controle de convencionalidade. 
                                                           
14 SAGÜÉS, Nestor Pedro. Ob. Cit., p. 109. 
15 BAZÁN, Víctor. El derecho internacional de los derechos humanos..., p. 372. 
16 Nesse sentido: ABREGÚ, Martín. Ob. Cit., 2004, p. 14. 
17 PINTO, Mónica. Ob. Cit., p. 79. 
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4. A JURISDIÇÃO SUPREMA ARGENTINA E O DIREITO INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS APÓS A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 
 De certo modo, pode-se afirmar que a CSJN tem dado certa recepção as 

normas e decisões emanadas do sistema interamericano. Começando a apertada 

síntese sobre a relevância do direito internacional dos direitos humanos para a referida 

Corte, inicialmente, convém lembrar que, aos poucos, e talvez de maneira não tão 

retilínea, a CSJN foi construindo quatro teses sobre o tema: 1. a tese da 

compatibilidade; 2. a da prevalência da fonte interna sobre a externa; 3. a da 

aplicabilidade; e, 4. a tese da prevalência da fonte externa sobre a fonte interna 

mediante a aplicabilidade18. 

 No caso Giroldi (1995), a CSJN mencionou que os preceitos convencionais, a 

partir da já citada reforma constitucional, são guias para a interpretação das normas, 

na medida em que o Estado argentino reconheceu a competência da Corte IDH para 

conhecer todos os casos relativos a interpretação e aplicação da CADH19. 

 No caso Bramajo (1996)20, a CSJN, ampliando a “doctrina del seguimento” 

manifesta-se no sentido de que os informes da CIDH determinam as condições de 

vigência da CADH e são obrigatórios para a Argentina, o que amplia o controle de 

convencionalidade. Além disso, nesse mesmo julgado, a CSJN reconheceu a 

competência da Corte IDH em todos os casos relativos à intepretação e aplicação da 

CADH21. Ainda assim, a presente decisão recebeu críticas da doutrina22. 

 No caso Acosta (1998), há uma mudança de postura, pois a CSJN passa a 

entender que as recomendações emitidas pela CIDH não necessariamente resultam 

em cumprimento obrigatório para o Poder Judiciário estatal. Nesse contexto, a 

doutrina afirma que houve um retrocesso no que tange à aplicação do controle de 

convencionalidade, já que os magistrados, em cada caso concreto, poderão 

determinar, de acordo com sua conveniência, se seguem o entendimento da CIDH. No 

                                                           
18 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. Control de Convencionalidad, Control de Constitucionalidad 
e interdicción de la tortura en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. In.: 
ALBANESE, Susana (coord.). El Control de Convencionalidad. Buenos Aires: Ediar, 2008, p. 
66. 
19 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. El Control de Convencionalidad como Pilar del Sistema 
Interamericano. In.: MEZZETTI, Luca; PIZZOLO, Calogero (Coords.). Tribunales 
supranacionales y tribunales nacionales. T. 1. Buenos Aires: Astrea, 2016, p. 192. 
20 “Luego en Bramajo, aun con las críticas que esse fallo pueda merecer en lo sustancial, la 
Corte Suprema estableció la importância de la opinión de la Comisión Interamericana en las 
materias en que hubiere intervenido a través de peticiones individuales”. LOIANNO, Adelina. El 
Marco Conceptual del Control de Convencionalidade en Algunos Fallos de la Corte 
Suprema Argentina. “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Mazzeo”. In.: ALBANESE, Susana 
(Coord.). El control de convencionalidad. Buenos Aires: Ediar, 2008, p. 115. 
21 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. Ob. Cit., p. 193. 
22 Para uma análise de tais críticas, vide: ABREGÚ, Martín. Ob. Cit., p. 21 - 22. 



A concretização do direito interamericano dos direitos humanos 
 

 

402 

que pertine as decisões da Corte IDH, ainda se reconhece o seu valor vinculante23. 

Além disso, conforme destaca Jorge Amaya, a CSJN ainda afirmou, em largo 

retrocesso, que a jurisprudência internacional não poderia afetar a coisa julgada em 

nível interno24. 

 Da analise do Caso Espósito (2004) é possível identificar a opção pela tese da 

prevalência da fonte externa sobre a fonte interna mediante a aplicabilidade. Apesar 

de alguns pontos passíveis de crítica, observa-se um esforço hermenêutico por parte 

da Corte Suprema de Justiça25, pois ordenou o cumprimento de uma sentença da 

Corte IDH26, deixando sem efeito uma decisão interna, determinando que o caso fosse 

novamente julgado27. 

 No Caso Derecho há, conforme apontado pela doutrina, um retrocesso que 

abre interrogações. Segundo aponta Andrés Domínguez, a Corte IDH, quando do 

julgamento do Caso Bulacio, foi bastante precisa ao enfatizar que não é possível opor 

normas de caráter interno que impedem ou obstaculizam o desenvolvimento de um 

processo penal em sua totalidade (como é o caso das normas que regulam o instituto 

da prescrição) quando exista uma violação clara aos direitos humanos consagrados na 

CADH28. 

 No caso Simón (2005), a CSJN considerou que as leis de obediência devida e 

ponto final são contrárias a CADH e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, pois obstaculizam o esclarecimento dos fatos e a efetiva sanção dos 

responsáveis por atos contrários aos direitos reconhecidos em tratados internacionais 

de direitos humanos. Assim, a Corte Suprema, levando em consideração que os 

tratados internacionais de direitos humanos integram o bloco de constitucionalidade, 

declarou inconstitucionais as referidas leis29, flexibilizando princípios constitucionais 

como a irretroatividade da lei penal, da coisa julgada e da prescritibilidade das 

ações30. Além disso, dita Corte ainda voltou a aceitar que a jurisprudência da Corte 

IDH como pauta de interpretação para os juízes argentinos31. 

                                                           
23 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. Ob. Cit., p. 193. 
24 Ob. Cit., p. 24 - 25. 
25 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. Ob. Cit., p. 66. 
26 Nesse sentido: SAGÜÉS, Nestor Pedro. Ob. Cit., p. 111. 
27 AMAYA, Jorge Alejandro. Ob. Cit., p. 25. 
28 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. Ob. Cit., p. 73. 
29 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. Ob. Cit., p. 195. 
30 AMAYA, Jorge Alejandro. Ob. Cit., p. 26. 
31 SAGÜÉS, Nestor Pedro. Ob. Cit., p. 110. 
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 No caso Mazzeo (2007), a CSJN, reconheceu o dever dos juízes argentinos de 

realizarem o controle de convencionalidade32, promoveu um diálogo bidirecional com a 

Corte IDH33, bem como resolveu que a interpretação da CADH deve guiar-se pela 

jurisprudência da Corte IDH34. Avançando um pouco mais, reconheceu a possibilidade 

de a própria CSJN retificar suas sentenças diante de uma sentença condenatória da 

Corte IDH ou revogar uma sentença proferida por instâncias inferiores35. 

 No caso Videla (2010), a CSJN apoiou-se na doutrina da Corte IDH e 

reconheceu que os órgãos do Poder Judiciário devem exercer não só o controle de 

constitucionalidade, mas também o de convencionalidade, de ofício36. Esse 

entendimento foi reiterado no caso Massera (2010). 

No caso PLS c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/amparo 

(2011), a CSJN entendeu que se deve levar em consideração o corpus iuris elaborado 

pelos Comitês de Direitos Humanos, uma vez que eles são intérpretes autorizados de 

instrumentos internacionais37. Com efeito, alarga-se, cada vez mais, o bloco de 

convencionalidade, na visão do mais alto tribunal argentino. 

 No caso Rodríguez Pereyra (2012)38, a CSNJ preceitua que os órgãos judiciais 

argentinos estão obrigados a exercer, de ofício, o controle de convencionalidade, 

afastando as normas internas contrárias à CADH39. 

 No caso Carranza Latrubesse (2013), a CSJN inverteu sua própria doutrina e 

estabeleceu que as recomendações da CIDH são vinculantes e de acatamento 

obrigatório para o Estado argentino40. 

 No caso A.D.D (2014), entendeu a CSJN, que no exercício do controle de 

convencionalidade, a justiça argentina deve adequar suas decisões aos termos das 

sentenças da Corte IDH41. Esse entendimento acarreta na superação da coisa 

julgada42 e fomenta a construção da desconstituição da coisa julgada inconvencional. 

                                                           
32 BAZÁN, Víctor. El Control de Convencionalidad como Instrumento para Proteger 
Derechos Esenciales y Prevenir la Responsabilidad Interancional del Estado. In.: Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 19, Madrid: 2015, p. 59. 
33 AMAYA, Jorge Alejandro. Ob. Cit., p. 28. 
34 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. Ob. Cit., p. 195. 
35 PIZZOLO, Calogero. Una Comunidad de Intérpretes Finales en Materia de Derechos 
Humanos. In.: MEZZETTI, Luca; PIZZOLO, Calogero (Coords.). Tribunales supranacionales y 
tribunales nacionales. T. 1. Buenos Aires: Astrea, 2016, p. 291. 
36 BAZÁN, Víctor. El Control de Convencionalidad... Ob. Cit., p. 59. 
37 MIDÓN, Mario A. R. Control de Convencionalidad. Buenos Aires: Astrea, 2016, p. 96. 
38 Nesse sentido: MIDÓN, Mario A. R. Control de Convencionalidad. Buenos Aires: Astrea, 
2016, p. 103. 
39 BAZÁN, Víctor. El Control de Convencionalidad... Ob. Cit., p. 60 - 61. 
40 MENSA GONZÁLEZ, Andrea. Ob. Cit., p. 196.  
41 BAZÁN, Víctor. El Control de Convencionalidad... Ob. Cit., p. 61 - 62. 
42 SAGÜÉS, Nestor Pedro. Ob. Cit., p. 114 - 115. 
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 Por fim, em 14 de fevereiro de 2017, no julgamento do caso Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y 

D’ Amico vs. Argentina, a CSJN muda completamente o seu entendimento anterior, o 

que enseja na prática de um overruling.  

 Em suma, vale destacar do caso em comento que, em 2001, a CSJN confirmou 

a decisão proferida pela Cámara Nacional de Apelaciones, que condenou Jorge 

Fontevecchia e Héctor D’Amico pela violação do direito a intimidade do outrora 

Presidente Carlos Saúl Menem. Inconformados, os condenados submeteram o caso 

ao Sistema Interamericano, sustentando que a decisão da CSJN violou o direito a 

liberdade de pensamento e expressão, previsto no art. 13 da CADH. 

 Em 2011, no julgamento do caso Fontevecchia y Otros v. Argentina, a Corte 

IDH declarou que dito Estado violou o direito citado e que, dentre outras reparações, 

deveria deixar sem efeito a condenação cível imposta aos autores. 

 A CSJN, ao deparar-se com o pedido para cumprimento da sanção acima 

mencionada, manifestou-se no sentido que as sentenças proferidas pela Corte IDH 

contra a Argentina são de cumprimento obrigatório, desde que tais decisões sejam 

prolatadas dentro das atribuições conferidas pela CADH ao referido tribunal regional. 

 Para a CSJN, no caso em tela, a Corte IDH exorbitou das faculdades previstas 

na CADH ao decidir por deixar sem efeito uma sentença proferida pelo mais alto 

tribunal argentino. O grande fundamentado apresentado foi à impossibilidade de a 

Corte IDH atuar como uma “quarta instância”, revogando decisões de tribunais 

domésticos, uma vez que não há previsão na CADH para tanto.  

Além disso, destacou a CSJN que deixar sem efeito uma sentença nacional 

dotada de coisa julgada é juridicamente impossível à luz dos princípios fundamentais 

do direito público argentino, nos termos do art. 27 da Constituição Nacional. Com 

efeito, tais princípios fazem parte da “esfera de reserva soberana” do Estado. 

Ainda que o presente escrito não tenha por objetivo responder todas as 

indagações que surjam da sentença em apreço, fica à crítica ao mais recente 

entendimento da CSJN, pois o mais alto tribunal argentino acabou de colocar mais um 

obstáculo ao cumprimento das obrigações internacionais, bem como ignorou o dever 

de adotar todas as disposições, inclusive jurisdicionais, que forem necessárias para 

tornar efetivos os direitos e liberdade emanados do Sistema Interamericano. 
 

5. CONCLUSÃO 
 Analisadas decisões proferidas pela Corte Suprema de Justiça da Nação da 

década de 40 do século passado até 2017, pode-se constatar que o mais alto tribunal 
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argentino, em que pese de atuação elogiável em vários casos, não manteve uma 

retidão em seu entendimento ao longo dos anos. 

 Mesmo antes da Reforma Constitucional de 1994, é inegável que a CSJN 

avançou, após muitas idas e vindas e alguns retrocessos claros, em pontos como o 

reconhecimento da força supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, a 

impossibilidade de leis internas revogarem tais tratados, o caráter autoaplicável das 

normas contidas em atos internacionais, bem como o dever de cumprimento das 

decisões proferidas pela Corte IDH. 

 Com o advento da Reforma Constitucional de 1994 e a atribuição de hierarquia 

constitucional a vários instrumentos internacionais protetivos de direitos humanos, o 

Estado argentino deu um novo salto, do ponto de vista normativo, na tutela dos direitos 

que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. 

 O alargamento do bloco de constitucionalidade argentinou influenciou 

decisivamente em várias decisões mencionadas, na medida em que fortaleceu a força 

normativa dos tratados internacionais de direitos humanos, fomentou a prática do 

controle de convencionalidade e robusteceu o dever de diálogo com os precedentes 

da Corte IDH. 

 Por fim, viu-se que há um novo entendimento, conforme decisão proferida em 

fevereiro de 2017, em que o mais a CSJN opta por praticar um overruling e afastar a 

possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconvencional, uma vez que, 

segundo dito tribunal, não cabe a Corte IDH atuar como uma instância revisora dos 

tribunais domésticos, pois a CADH não lhe confere tal competência. 
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CAPÍTULO XXXVI 
 

CRISE MIGRATÓRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO 
INTERNACIONAL - EM BUSCA DE UMA CIDADANIA GLOBAL 

 
 

Gésun Fernando Prestes1 
Universidade de Lisboa 

        

Introdução 
 Temos a compreensão que o direito remonta ao pensamento integrador da 

existência do sujeito na sociedade, ou no seu convívio social e, perante esta relação, 

dá-se a ele, uma estrutura conceitual baseada na justiça, liberdade, igualdade, no 

bem, e na moral, mas para se tornar sujeito desses, e demais direitos, o indivíduo 

necessita obrigatoriamente ter reconhecida a cidadania perante seu Estado.  

 Seguindo este raciocínio, traçaremos no presente artigo uma discussão sobre 

essa situação que os imigrantes vivenciam no presente estágio internacional das 

migrações, seus impulsos transnacionais perante o enfrentamento dos problemas 

sociais e humanitários oriundo delas, bem como uma abordagem das políticas 

internacionais para combater essa crise migratória, motivada pela globalização, 

conflitos armados, pobreza, problemas ambientais, entre outros.  

 Perante esta estrutura, apresenta-se um importante desafio, abordar a ação 

racional e moral do direito assentada nas práticas deste conflito, que emerge com 

força, e necessita da maior atenção possível de toda comunidade internacional. 

 Neste sentido, o estudo sobre este tema reflete com avidez a busca por uma 

pretensa solução à atual problemática mundial decorrente da ingerência desse 

processo migratório desestabilizado, tornando-se relevante do ponto de vista social e 

histórico para o direito internacional. 

 A comunidade internacional vem enfrentando um período crítico perante essa 

realidade, o grande desafio é como gerir esse progresso descontrolado da migração, 

combater a migração ilegal, o terrorismo, e da mesma forma, tentar manter em seus 

Estados a segurança de seus princípios e defesa dos direitos de seus cidadãos, sem 

comprometer a segurança e direitos dos estrangeiros.  
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Refugiados Ambientais à luz do Direito Internacional. Doutorando em Direito, especialidade 
Ciência Jurídica e Política – Universidade de Lisboa / Faculdade de Direito de Lisboa. 
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  O objeto de estudo, ora trabalhado, permeia sobre o fenômeno migratório e 

seus impactos, passando pela titularidade de direitos dos imigrantes, até encontrar a 

dimensão de cidadania, cuja a intenção principal, nomeadamente a esta questão, é 

discutir e revelar um discurso que seja favorável à construção de uma cidadania como 

instrumento de inclusão, e não de exclusão do imigrante perante os Estados 

estrangeiros. 
  Aprofundaremos em nossa pesquisa, adjacente ao tema, os motivos que 

levaram a esse fenômeno do fluxo migratório atual, que tem início com a globalização, 

perpassa a factores econômicos, como os deslocados econômicos, e os decorrentes 

de conflitos armados, como os refugiados. 

 Quanto a este último, uma especial analise será abordada sob a perspectiva da 

proteção do direito internacional, uso da força das Nações Unidas e a integração 

destes no país de acolhimento, perspectivas e anseios futuros. 

  Já quanto a migração económica e de consumo, a realidade é outra, devido ao 

aumento significativo desse fenômeno, a preocupação é com a necessidade de 

políticas públicas para controla-las. Nessa linha, pactuamos a expressa intenção de 

demonstrar que uma estratégia é criar uma relação entre as migrações e direitos 

inerentes à cidadania, através de uma de uma democracia liberal, criando à 

possibilidade do imigrante indocumentado ter a expectativa de obter a cidadania 

daquele Estado. 

 
Migrações em descontrole 
  Uma nova regulação sobre as migrações se faz proeminente no atual estágio 

que nos encontramos. A legitimidade dos Estados de estatuírem seus ordenamentos 

sobre migrações, deixando apenas ao direito internacional impor limites e restrições, 

convindo aos Estados acatá-los, já não atendem mais todas as garantias, deveres e 

direitos de proteção dessas pessoas. Um exemplo disso é o impedimento de um país 

estabelecer uma política migratória discriminatória, e que dificilmente ocorre, no 

entanto,  o que observamos no cenário mundial, em especial nos Estados Unidos, é 

um movimento contrário, de inflexibilização, fechamento das fronteiras e discriminação 

com determinada origem imigratória. 

 Uma discussão encampada por Joseph Carens, autor do livro The Ethics of 

Immigration (2013)2, sobre a possibilidade de uma política migratória de fronteiras 

abertas, onde não haveriam obstáculos para a locomoção entre os Estados, podendo 

viver e trabalhar em qualquer deles. 

                                                           
2 JOSEPH CARENS. The Ethics of Immigration.  
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 Nesse ponto, CARENS (2013), se pronuncia no sentido que não se justifica o 

contrário, uma vez que o sacrifício imposto pelo migrante é muito maior que o próprio 

cidadão, se fosse de outra forma, se houvesse interferência significativa na cultura 

daquele país, o que acredita que não há, aí sim, não se justificaria a abertura das 

fronteiras. 

 Já, por outro lado, temos uma nova realidade vivenciada na União Europeia, 

em especial no espaço Schengen, alusão a insegurança dos Estados partes, cuja 

intenção destes, é de criarem critérios mais rígidos para a imigração, sob alegação da 

segurança nacional. 

 Para o professor Gonçalo Matias3, no que tange ainda a essa questão, o 

migrante que se mostrasse proativo, conseguindo um trabalho, somente poderia sofrer 

receio de ser excluído daquele Estado, ou expulso, caso houvesse afronta a 

segurança nacional, contudo, provoca o autor que é de certa forma compreensível que 

o Estado promova exclusão de candidatos imigrantes sob o auspicio da segurança 

nacional, mas que no entanto, não poderia recair sob critérios étnicos ou religiosos.  

 Já no nosso entendimento essa questão de segurança nacional deve ser 

tocada de forma muito atenciosa, para não incorrer no risco de se tomarem medidas 

xenofóbicas, preconceituosas, com a desculpa de se preservar a segurança nacional. 

O caminho que os Estados, principalmente aqueles atingidos por terrorismo estão 

singrando, nos remete a pensar sobre essa situação.  

 Lado outro, Paul Collier4 traz à tona outra situação importante, qual seja, o fator 

positivo da migração em relação a diversidade cultural promovida por ela, o autor 

confronta ainda uma percepção sobre a migração, sustentada em seu livro Exodus: 

How Migration is Changing our World (2013), a respeito do perfil dos indivíduos que 

migram, no que compete ao poderio econômico, para ele, quem migra tem recursos 

para isso, o que não está ao alcance de todos. 

 Logo, as diversidades das migrações trouxeram um grande benefício para a 

comunidade internacional, para todas as nações, por meio do conhecimento de novas 

culturas, abertura de mercados, turismo, em suma, uma globalização de cultural que 

tornou o mundo mais agradável. 

 Porém, nem tudo é como deveria ser, pois a migração provocada por fatores 

ligados a pobreza e conflitos armados, causam um certo descontrole nesse cenário, 

uma vez que essa migração tem características humanitárias e não de enriquecimento 

                                                           
3 Gonçalo Saraiva Matias é professor licenciado, mestre e doutor em Direito pela Universidade 
Católica Portuguesa, defendida em sua tese de doutoramento com título <The path to 
citizenship: towards a fundamental rigth to a specifi citizenship> em 2014. 
4 PAUL COLLIER, Exodus: How Migration is Changing Our World (2013) 



Crise migratória: desafios e perspectivas do direito internacional  
 

 

410 

cultural conforme citado acima. Dessa forma, os Estados ao invés de se preocuparem 

com uma exploração sadia e proveitosa da migração, tem que se preocupar com o 

impacto social que possivelmente ocorrerá. 

 A exemplo disso, podemos citar uma política de viés positivo quanto a 

migração, que é a estratégia utilizada pela União Europeia através da abertura de 

suas fronteiras para atrair profissionais qualificados e investidores, como ocorre com o 

visto blue card, e demais autorizações de residência com esses fins. 

 Alguns países apresentam um sistema de pontuação para receberem 

imigrantes, como ocorre no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e vem sendo debatido 

na Alemanha e EUA, no qual os países usam para contratar o imigrante, por meio de 

critérios pré-definidos, como por exemplo, “idade, percurso acadêmico, conhecimento 

da sociedade de acolhimento e da sua língua, e experiência de trabalho”5, para 

MATIAS (2014)6 não há nada de discriminatório perante essa situação, vez que, trata-

se de um sistema transparente, igualitário e que se dá por conhecer a todos 

previamente. 

 Percuciente a isso, qualquer ação nesse sentido não pode discriminar ou 

atentar aos direitos fundamentais, independente das relações entre os Estados, por 

mais que não tenham os mesmos critérios, quanto aferição de direitos e garantias aos 

estrangeiros, não podem restringir seus direitos, como forma de retaliação, abrindo 

somente as fronteiras para determinados nichos de imigrantes. 

 Sabemos que os problemas de maior relevância com a migração é a temática 

da imigração ilegal, sob o aspecto negativo de sua condição, encontrando-se nessa 

situação os deslocados econômicos e muitos dos refugiados, até o reconhecimento de 

seu status,  em ambos os casos os imigrantes ficam à mercê de exploração 

clandestina, mediante condições deploráveis, tensão provocada pela possível 

deportação, sujeição a salários baixos, sem recolhimento de receitas fiscais e 

seguridade social, e o frequente medo destes em procurar hospitais, ou colégios para 

seus filhos, com receio de serem encaminhados para as autoridades de imigração. 

 Quanto a essas situações ligadas a saúde e educação, provocadas pela 

imigração ilegal, favorece que essas pessoas fiquem ou permaneçam doentes, com 

medo de serem denunciadas, acabando por provocar riscos aos demais cidadãos do 

Estado de refúgio, ou deixarem seus filhos sem educação, tornando-os suscetíveis de 

não conseguirem melhores condições de vida. Dessa forma, a não integração ou 

recepção às normas de segurança estatal, previstas para seus cidadãos, pode resultar 

                                                           
5 MATIAS, Gonçalo Saraiva. Migrações e Cidadania (2014). P. 29 
6 Idem, ibidem. 
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em uma ameaça ao surgimento de problemas sociais, como à saúde pública, entre 

outros. 

 Mais precisamente, a respeito disso, abordamos uma situação ocorrida nos 

Estados Unidos, em consequência da imigração de guatemaltecos e salvadorenhos, 

em situação similar a de refugiados, nos anos 80, veio a adotar uma política de 

regulação chamada “leis santuários”, ou “cidades santuários”7, cujo objetivo era 

impedir que funcionários públicos, e autoridades locais, reportassem os imigrantes 

ilegais para entidades migratórias, com o fim de assegurar o direito destes, de 

usufruírem os serviços de saúde sem temerem ser deportados. 

 Essa lei, promove e assegura ao Estado, uma segurança quanto ao risco de 

doenças trazidas por essas pessoas e, da mesma forma, possibilita que essa pessoa 

possa denunciar um crime, ajudando as autoridades policiais, sem risco de sofrer 

sanções, no entanto, de lado outro, provoca uma omissão dos funcionários públicos, 

como desses próprios policiais, de denunciarem o imigrante ilegal, o que vai contra as 

políticas de migração. 

 Ocorre no estágio atual dos Estados Unidos, com governo Trump a intenção de 

descontinuar essa lei das Cidades Santuários, o governante já se pronunciou no 

sentido de cortar verbas federais para as cidades que tem jurisdição de “santuários”8. 

 Em seguida o autor manifesta, seguindo essa lógica, que o imigrante 

indocumentado, deva ser considerado residente, uma vez que tal medida transferiria 

um número expressivo de pessoas que vivem na clandestinidade, para o mercado 

formal. 

 Nesse cenário, traçamos uma discussão acerca do direito à cidadania, 

confrontando a soberania dos Estados versus direito internacional, nesta dimensão 

propõe-se a seguinte reflexão, tanto o deslocado economicamente como o refugiado, 

na sua grande maioria das vezes não tem intenção de regressarem ao país de origem, 

por motivos óbvios, dessa maneira, criam expectativa de tornarem-se cidadãos do 

país acolhedor, no entanto, por ingressarem ilegalmente enfrentam uma enorme 

dificuldade para alcançarem esse fim. Na concepção dos direitos fundamentais e na 

percepção da exegese contemporânea do direito internacional, essa ação deveria ser 

tratada acerca de uma nova reflexão, seguindo as novas tendências mundiais, 

provocadas pela globalização e pela abertura de fronteira, sendo assim,  uma possível 

regulamentação internacional se faz necessária. 

                                                           
7 Idem. P. 46 
8 João Fellet. Como pressão de Trump sobre cidades-santuário podem afetar os brasileiros nos 
EUA? [On line] Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38755137, 
consulta 24/03/2017. 
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 A começar o processo de migração, como um mecanismo, ou uma pretensão 

do migrante em se tornar um cidadão daquele país de destino, nesse sentido, gerando 

uma expectativa de direito. O mesmo deveria ocorrer com migrantes temporários, não 

afastado sobre si a intenção de usufruírem de direitos inerentes aos cidadãos daquele 

Estado, o que ocorre apenas em países Lusófonos. 

 Perante esta questão, ponderamos uma sustentação de Linda Bosniak9, 

especialista americana sobre imigração, quanto a afirmação de uma “territorialidade 

ética”, neste sentido, todas as pessoas que estão em determinado espaço geográfico 

de um Estado, têm direito de ver reconhecidos os direitos inerentes aquela cidadania. 

 Nessa descrição de direitos, não inserem-se aqui os tangíveis a dignidade da 

pessoa humana, e demais direitos fundamentais, uma vez que os Estados já os 

consideram como detentores desses direitos inerentemente, sua análise perfaz o 

exercício de direito de cidadão, ao lidar com o que MATIAS (2014) chama de 

“cidadãos em espera”10, termo cunhado por Hiroshi  Motomura11. Mas ao contrário de 

Motomura que considera apenas o migrante legal, um cidadão a espera, o 

consideramos que mesmo o indocumentado, ou ilegal, deveria fazer jus a tal direito, a 

considerar que a intenção deste e do legal, vem a ser a mesma. 

 Ganha-se relevo nessa narrativa, a discussão sobre a construção internacional 

de uma comunidade inclusiva, de integração, relacionamos nesse aspecto a intenção 

do imigrante, mesmo que ilegal, de se integrar, vez que cria laços, trabalho, 

residência, auto subsistência, participação social, que deveriam legitimar qualquer 

pessoa com essas intenções, nacional ou não a se tornarem cidadãos. 

 Assenta aqui o paradoxo entre cidadania, soberania e legitimidade 

democrática, de forma muito sintética abordamos um caso de discriminação vivida 

pelas mulheres, quanto à direitos de cidadania na época greco-latina, ou época 

clássica, onde não podia votar e ser votada, cujo direito foi conquistado apenas no 

século XX, fazendo uma comparação ao estrangeiro, quanto a este aspecto. 

 Mais densamente a temática da cidadania, através das suas novas dimensões, 

as quais se materializaram com advento dos direitos ligados à pessoa humana, 

principalmente no período pós-guerra mundial, século XX, ajudaram ao debate sobre 

diferenças entre estrangeiros e cidadãos, porém, o conceito de cidadania, propugnado 

pelo Estado com o fim de conectar a pessoa a ele, por meio de participação política e, 

demais conjuntos de direitos inerentes a sua cidadania, como criação de uma 

                                                           
9 LINDA S. BOSNIAK. Being Here: Ethical territoriality and the Rigts of Immigrants (2007). P. 
394 
10 Idem, p. 53 
11 HIROSHI MOTOMURA. Americans in Waiting. The Lost Story of Immigration and Citizenship 
in teh Unided Satates (2006) pp. 142-147 
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identidade, e de um Estatuto Jurídico, nos leva a criticar essa forma imposta apenas 

pelos Estados, acreditando mais uma vez que esses direitos deveriam ser 

reconhecidos a todos os seres humanos, em uma esfera global.     

  Podemos aqui considerar que uma cidadania universal, ou paralela, desde que 

demonstrada os laços e sua expectativa,  merece atenção do Direito Internacional, vez 

que a tendência e as perspectivas dessas migrações não alcançam ritmo de 

arrefecerem. 

 Nessa mesma linha, da cidadania universal, repousa uma intenção de 

aproximar a acepção da cidadania, ao modelo de cosmopolitismo moral cunhado por 

Kant, sendo invocado pelo direito à hospitalidade, o qual permitiria ao migrante 

desfrutar dos mesmos direitos elencados no estatuto dos refugiados, como direito ao 

non refoulement12, sem necessitar de ser considerado como tal. 

 A intenção é trazer à baila a fragmentação da cidadania perante apenas os 

estados, para uma internacionalização da cidadania, como a  cidadania europeia,  que 

representa o exemplo mais completo desta dimensão. 

 Essa cidadania transnacional, deveria ser constituída pelos mesmos direitos 

inerentes ao ser humano, definidos pelos direitos fundamentais, para MATIAS (2014), 

“o titular de direitos é a pessoa humana e não o cidadão”13, adentrando nessa esfera, 

até mesmo os direitos políticos, a não discriminação, e a livre circulação. Quanto aos 

direitos políticos, tais elementos, poderão ser confrontados em um activismo político 

transnacional, novas formas de organização política e prática.  

 Não se considera a exigência de um Estado mundial, mas de um fórum 

mundial para acolher e apurar o activismo jurídico, da mesma forma a dupla cidadania, 

que embora positiva, não concretiza um movimento transnacional, ficando arraigada 

aos Estados pertencentes. Nesse sentido, um estatuto internacional seria o caminho, 

considerando toda pessoa portadora de direitos de cidadania, o que chamaria de 

cidadania global. 

 Mencionamos que todos os estatutos legais instituídos no direito internacional 

para proteção dos direitos humanos, tem em sua gênese o caminho para esse fim, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem (1950) e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Convenção 

Americana de Direitos Humanos, comumente chamada de Pacto de São José da 

Costa Rica (1969), com o fim precípuo de valorização do indivíduo no âmbito 

                                                           
12 O direito ao non refoulement já é considerado como jus cogens. 
13 Idem, p. 70 



Crise migratória: desafios e perspectivas do direito internacional  
 

 

414 

internacional, para demonstrar que ele é sujeito de direito, independentemente do 

plano nacional.  

 Trazendo o exemplo da União Europeia, subscrevemos que a cidadania 

proveniente da União acresce à nacional, mas não a substitui, no entanto, tal 

cidadania deve ser respeitada pelos Estados membros. Mas e quanto a um Estado 

membro conceder cidadania a membros de um Estado terceiro, o que se tentou na 

Holanda que teve a intenção de conceder cidadania holandesa aos cidadãos de 

Suriname, ou da Britânia, a conceder cidadania aos habitantes das ilhas Malvinas. 

Nenhum desses casos foi levado à consulta da UE, causando um certo desconforto e 

não reconhecimento pelos Estados membros. 

 Outra situação condicente a esta realidade, é a possibilidade da cidadania 

lusófona, já citada, que vemos no atual estágio, uma forte intenção disso acontecer, tal 

medida poderá não ser vista como legítima pela UE, em uma referência a mesma 

situação citada acima, mas isso seria o começo de uma discussão para se criar uma 

cidadania comum no âmbito internacional. 

 Chegamos ao fim, prevendo uma perspectiva do Direito Internacional adentrar 

na esfera de uma regulação internacional da cidadania, no tocante a este tema, 

encontramos fundamento no artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que “todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade e ninguém pode ser 

arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de 

nacionalidade”, podendo ser invocado em caso de conflito de cidadania, tal artigo tem 

a intenção de promover o indivíduo ao acesso a uma cidadania, em tendo perdido, ou, 

de não possuir mais nenhuma, caso do apátrida. 

 O Tribunal Internacional de Justiça, já exarou manifestação, em um 

determinado conflito, que é competência dos Estados, de decidirem sobre esta 

matéria, no entanto, é favorável no sentido que é direito da pessoa se tornar cidadão 

de um país, e este direito não pode ser recusado pelos Estados.  

Por fim, chegamos à conclusão elucidando várias questões para serem 

debatidas no ambiente internacional, em se tratando de migração e cidadania, 

principalmente, em vista do crescimento de imigrantes ilegais. Políticas que tratam 

dessa temática deverão ser repensadas, como mecanismos de inclusão, ou integração 

desses imigrantes nos Estados. 

Perante essa postura, necessário também se fará rediscutir o conceito de 

cidadania, permitindo-se desmembra-lo para ser recepcionado ao imigrante, mesmo 

se tratando do ilegal, que pode ser considerado um detentor de expectativa do direito 

a ser cidadão, tratando a não aceitação disso, como um ato antidemocrático. 
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A cidadania não deveria ficar suscetível apenas ao Estado o direito de negá-la, 

ao invés, tal direito deveria ser da pessoa, do cidadão, imigrante à espera, querer ou 

não pertencer àquele Estado. Trazemos a seguinte frase provocada por MATIAS 

(2014): “não é o direito a ter uma cidadania, mas o direito de aceder a uma 

cidadania”14. 

  Em linhas gerais, a intenção é demonstrar que a comunidade internacional, tem 

a função de discutir e regulamentar essa situação, com responsabilidade, atendendo 

as demandas impostas pelo fenômeno da migração. A discussão sobre uma cidadania 

global, por meio de uma interlocução dos mecanismos de proteção de direitos 

internacionais, com as políticas nacionais se faz necessária. 
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CAPÍTULO XXXVII 
 

QUEM AS PROTEGE DE QUEM AS DEVIA PROTEGER: A VIOLÊNCIA SEXUAL 
SOBRE AS MULHERES COM NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

  

Ana Catarina Marinho  
Ana Quintas1 

Universidade do Minho 

 

1. Introdução 
Atualmente, na Europa assistimos a um aceso debate sobre violência sexual 

alegadamente cometida por requerentes de asilo. Porém, tal debate, de uma visão 

completamente eurocêntrica, olvida por completo a violência sexual que as mulheres 

refugiadas sofrem. Além de todos os horrores que viveram nos seus países de origem, 

arriscaram tudo na procura de segurança, o que as levou a dirigirem-se para a Europa. 

Tanto previamente como durante esse percurso foram vítimas de abusos e violência 

sexual, o que continuou a acontecer após terem chegado a território europeu, onde 

vieram encontrar um apoio e proteção reduzidos. 

 Investigações da Amnistia Internacional2 (doravante, AI) concluíram que as 

mulheres refugiadas são vítimas de violência, assédio e exploração tanto no caminho 

entre a Turquia e os demais países europeus, como nos próprios centros de receção 

europeus3. A AI levanta sérias dúvidas no que toca à segurança dos grupos de 

requerentes de asilo particularmente vulneráveis, como as mulheres, concluindo que 

os governos Europeus e as agências de assistência humanitária não estão a fazer o 

suficiente para as proteger de ataques, assédios e violência sexual. 

Contudo, não é só nestes locais que assistimos a este tipo de situações, já que 

por todo o mundo há missões de manutenção de paz, nas quais os civis – e em 

particular as mulheres e crianças – se encontram especialmente vulneráveis. No caso 

específico das missões de manutenção da paz e missões políticas especiais, em 2011 

foram feitas 74 denúncias de exploração e abuso sexual contra os membros das 

Nações Unidas, em 2012, 60 e em 2014, 28, sendo que os valores mantiveram-se 

bem abaixo das 357 alegações relatadas em 2006 e 340 em 20054. Porém, no total, 

                                                           
1 Contactos catarina.marinho.falcao@gmail.com e anaisabelquintas@hotmail.com  
2 Ver: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-
exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/ [08.03.2016] 
3 Foram entrevistadas cerca de 40 mulheres na Alemanha e na Noruega.  
4 Os dados estatísticos apresentados encontram-se aprofundadamente desenvolvidos nos 
relatórios de 2013, 2014 e 2015 do Secretário-geral das Nações Unidas, em particular no de 

mailto:catarina.marinho.falcao@gmail.com
mailto:anaisabelquintas@hotmail.com
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
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em 2012 foram reportados 88 casos e em 2013, 66 no ano de 2013, ao passo que em 

2014 apenas se reportaram 515. Os dados recolhidos no ano de 2016 revelam que 

foram feitas 65 denúncias envolvendo civis acusados de alegados abusos e 

exploração sexual e 80 relativas a pessoal uniformizado. Estas 145 alegações estão 

associadas a pelo menos 311 vítimas, sendo que a maioria (309) são mulheres e 

crianças. O número aumentou relativamente a 2015, em parte devido ao reforço 

contínuo das medidas destinadas a encorajar as vítimas e testemunhas a 

denunciarem os crimes. Por sua vez, as forças internacionais não pertencentes às 

Nações Unidas que operam sob os mandatos do Conselho de Segurança foram 

responsáveis por 20 denúncias, envolvendo mais 20 vítimas6.  

  

2. Do fenómeno da Exploração e Abuso Sexual por membros das forças das 
Nações Unidas e forças militares e de segurança nacionais 

Os crimes de abuso e exploração sexual são repugnantes, independentemente 

de quem os pratica; mas mais ainda quando praticados por aqueles soldados que 

foram enviados para os proteger. O anterior Secretário-Geral da ONU (SG), Ban Ki-

Moon, apelidava estas situações como “o cancro” do sistema das Nações Unidas7. O 

certo é que não estamos aqui em face de um fenómeno novo, remontando aliás já à 

década de 1990 e às missões de paz realizadas em países como Bósnia-Herzegovina, 

Camboja, RDC, Haiti, Serra Leoa, Sudão do Sul, etc.. 

Na verdade, a ONU tem uma política de tolerância zero no tocante ao abuso e 

exploração sexual: ao seu pessoal é vedado ter relações sexuais com prostitutas e 

com pessoas menores de 18 anos e é-lhes fortemente desaconselhado relacionarem-

se com aqueles que beneficiam de assistência em resultado de um conflito, de um 

desastre natural ou de outras crises humanitárias8. Todavia, o certo é que o fenómeno 

tem-se mantido até à atualidade – num relatório elaborado por especialistas 

independentes membros de departamentos para os direitos humanos da ONU, a 

trabalhar na missão dessa Organização na República Centro-Africana (RCA) entre 

                                                                                                                                                                          
2015, intitulado Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 
Report of the Secretary-General, UN General Assembly, A/69/779, de 15 de Fevereiro de 2015, 
disponível em http://reliefweb.int/report/world/special-measures-protection-sexual-exploitation-
and-sexual-abuse-report-secretary [08.03.2016] 
5 Ver: http://www.nytimes.com/2015/05/30/opinion/preventing-sexual-abuse-by-un-
peacekeepers.html [08.03.2016] 
6 In “Special measures for protection from sexual exploitation and abuse: a new approach”, de 
28.02.2017, disponível em: http://undocs.org/A/71/818 [21.03.2017] 
7 Cf. Maanvi Singh (2016, Janeiro 15). Why Is Sexual Abuse Such A Problem With U.N. 
Peacekeepers?. Disponível em:  
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/01/15/462940913/why-is-sexual-abuse-such-a-
problem-with-u-n-peacekeepers [08.03.2016] 
8 Ver: http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/cdu [08.03.2016] 

http://reliefweb.int/report/world/special-measures-protection-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-report-secretary
http://reliefweb.int/report/world/special-measures-protection-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-report-secretary
http://www.nytimes.com/2015/05/30/opinion/preventing-sexual-abuse-by-un-peacekeepers.html
http://www.nytimes.com/2015/05/30/opinion/preventing-sexual-abuse-by-un-peacekeepers.html
http://undocs.org/A/71/818
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/01/15/462940913/why-is-sexual-abuse-such-a-problem-with-u-n-peacekeepers
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/01/15/462940913/why-is-sexual-abuse-such-a-problem-with-u-n-peacekeepers
http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/cdu
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Maio e Junho de 2014, afirma-se que algumas crianças e jovens relataram ter sido 

vítimas de abuso sexual pelas tropas internacionais de paz ou ter testemunhado 

outras crianças a serem abusadas9, sendo que, na maioria desses casos, os supostos 

criminosos eram das Forças Sangaris francesas10. Porém, em Janeiro de 2017, o 

painel de juízes franceses constituído para analisar o caso, decidiu não acusar 

aqueles soldados, esclarecendo que este caso era particularmente difícil porque se 

baseava unicamente em relatos de crianças, sem provas independentes e onde houve 

um enorme problema em identificar as pessoas1112.  

Ademais, no ano passado descobriu-se que alguns peacekeepers pagavam a 

raparigas, que se encontravam num campo para deslocados internos na RCA, menos 

de 1 dólar por sexo13, mas só depois dos meios de comunicação internacionais 

começarem a reportar tais alegações é que a UNICEF procedeu, juntamente com uma 

ONG local, à investigação e só então conseguiram localizar as crianças e atender às 

suas necessidades de proteção. Este atraso em providenciar proteção para as 

crianças e mulheres envolvidas, bem como o facto de a investigação ter sido, 

aparentemente, apenas desencadeada pela atenção da imprensa internacional, é uma 

prova do falhanço das obrigações das agências em missão de paz sob o mandato da 

ONU. 

A exploração e abuso sexual das pessoas mais vulneráveis é um fenómeno 

que envolve diversos atores, tendo a organização Save the Children revelado casos 

de abuso perpetrados por membros de 23 agências humanitárias, de manutenção da 

paz e segurança, bem como militares que prestam serviços de paz e segurança, civis, 

grupos religiosos ou membros das comunidades locais14. De facto, tais atos levados a 

cabo por pessoal civil ou uniformizado das Nações Unidas ocorrem com mais 
                                                           
9 Cf. Marie Deschamps, Hassan B. Jallow e Yasmin Sooka, (2015, Dezembro 17). Taking 
Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers, Report of an Independent Review 
on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African 
Republic. Disponível em: http://www.un.org/News/dh/infocus/centafricrepub/Independent-
Review-Report.pdf [08.03.2016] 
10 Estes incidentes ocorreram entre Dezembro de 2013 e Junho de 2014, perto do 
acampamento de Pessoas Internamente Deslocadas M'Poko, em Bangui e as informações 
relatadas pelas crianças indicam que as violações foram provavelmente incidentes não 
isolados.  
11 In The New York Times, 06.01.2017, “No Charges in Sexual Abuse Case Involving French 
Peacekeepers”, disponível em https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/africa/french-
peacekeepers-un-sexual-abuse-case-central-african-republic.html?_r=0 [21.03.2017] 
12 Na realidade, somente um outro caso de abuso que envolve peacekeepers franceses na 
RCA – que alegadamente forçaram quatro meninas que estavam num campo de pessoas 
deslocadas a ter relações sexuais com um cão – continua sob investigação.  
13 Cf. Maanvi Singh (2016, Janeiro 15). Why Is Sexual Abuse…, op. cit. 
14 Cf. Corinna Csáky (2008). No One to Turn To, The under-reporting of child sexual 
exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers. Disponível em: 
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/No_One_to_Turn_To_1.pdf 
[08.03.2016] 

http://www.un.org/News/dh/infocus/centafricrepub/Independent-Review-Report.pdf
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https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/africa/french-peacekeepers-un-sexual-abuse-case-central-african-republic.html?_r=0
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/No_One_to_Turn_To_1.pdf
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frequência em missões de assistência humanitária, onde normalmente há um maior e 

mais contínuo envolvimento com as populações locais no expoente da sua 

vulnerabilidade e onde a segurança pública local e os sistemas legais são ineficazes 

ou totalmente ausentes. Mas o risco também está associado àquelas unidades 

uniformizadas que não aderem aos padrões das Nações Unidas e, ainda, àquele 

pessoal, forças ou parceiros que não tenham experiência prévia em operações de 

campo das Nações Unidas. 

 Em todo o caso, a persistência deste tipo de atos também tem sido agravada 

por outros fatores, tais como os baixos padrões relativos à contratação de civis; a 

pouca ou nenhuma triagem sobre antecedentes de más condutas; a ignorância dos 

valores e regras da ONU; a falta de formação do pessoal; a fraca liderança civil ou 

uniformizada que falha no reforço da conduta e disciplina; o sentimento de impunidade 

entre aqueles que perpetram estes atos; e uma generalizada falta de esforços 

sustentados por parte dos líderes das Nações Unidas e dos próprios Estados 

Membros. 

 

3. Da resposta das Nações Unidas e Estados-Membros 
Durante o seu mandato, o anterior SG da ONU, Ban Ki-Moon, afirmou, a este 

propósito que “quando recebemos alegações credíveis, asseguramo-nos de que são 

examinadas a fundo. Isto significa zero de impunidade”15. No seu entender, os 

peacekeepers, acima de tudo, devem: i) respeitar as leis, os costumes e as práticas 

locais; ii) tratar os habitantes dos países que os recebem com respeito, cortesia e 

consideração e iii) agir com imparcialidade, integridade e tato16. Para tanto, há que 

apostar em formações, campanhas de sensibilização no país de acolhimento, 

investigação e aplicação de medidas disciplinares e, por fim, a assistência às vítimas 

de abuso e exploração sexual17, seguindo uma estratégia tripartida, passando pela 

prevenção de más condutas, aplicação das normas de conduta da ONU e aplicação 

de medidas de correção. 

Sendo certo que o pessoal das Nações Unidas goza de imunidade no tocante 

aos seus atos oficiais, o mesmo não acontece, relativamente aos seus atos privados, 

muito menos relativamente a crimes de natureza sexual. Em especial quanto às 

alegações de abuso sexual por parte de membros das forças de paz, duas políticas 

distintas podem ser aplicadas: por um lado, podem ser adotadas políticas 

especificamente pensadas para responder à exploração e abuso sexual pelos 

                                                           
15 Ver: http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/cdu [08.03.2016] 
16 Idem. 
17 Idem. 
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funcionários da ONU e do pessoal relacionado, incluindo tropas sob o comando da 

ONU (designadas por políticas SEA – Sexual Exploitation and Abuse Policies). Porém, 

estas políticas não se aplicam às tropas que não estejam sob a jurisdição da ONU18. 

Por outro lado, a política deriva do mandato de direitos humanos da ONU e aplica-se 

quando a ONU recebe um relatório de uma vítima que tenha sofrido uma violação dos 

direitos humanos, independentemente da afiliação do autor. Em tais casos, a ONU tem 

a obrigação de investigar o incidente, proteger a vítima e promover a respetiva 

responsabilização. 

O que acontece é que, aos olhos de muitos funcionários da ONU, o quadro da 

política dos direitos humanos não se aplica a alegações de violência sexual por parte 

das forças de paz. Assim, quando alegações de civis atacados sexualmente por 

membros das forças de paz que não operem sob o comando da ONU (logo, as 

Políticas SEA não se aplicam), alguns funcionários consideram que aquela 

Organização não tem nenhuma obrigação, ou mesmo autoridade para abordar a 

violência sexual relatada19.  

As estruturas atualmente em vigor para a responsabilização criminal dos 

membros das forças de paz que cometem crimes de violência sexual são ineficazes e 

insuficientes. Na verdade, os acordos entre a ONU e os países que contribuem com 

militares permitem aos segundos ter uma competência exclusiva para julgar os crimes 

cometidos pelas suas tropas, o que significa que a ONU, o país anfitrião, e as vítimas 

não têm nenhum recurso quando aqueles países optam por não exercer a sua 

jurisdição. Dada a natureza das operações militares, o direito penal militar estende-se 

regularmente ao atos do serviço militar, onde quer que estes possam estar em 

funcionamento. O mesmo não acontece para a polícia ou especialistas civis que 

servem ou dão apoio às operações de manutenção da paz, aos quais a lei militar 

normalmente não se aplica, sendo que nestes últimos casos, o direito penal ordinário 

deve ser aplicado. Daí que, dada a falta de competência da ONU em matérias 

disciplinares e criminais e a ausência de um tribunal penal internacional apropriado 

para julgar os crimes associados à exploração e abuso sexual, o foco voltou-se para 

as investigações e procedimentos penais nacionais. 

Nesse sentido, tanto a ONU como os seus Estados-Membros asseguram que 

todas as alegações credíveis são investigadas e que são tomadas as devidas medidas 

quando tais alegações são fundamentadas, pois é responsabilidade primordial dos 

Estados garantir que aqueles enviados para as missões de manutenção da paz ou 

                                                           
18As Forças Sangaris, por exemplo, não são abrangidas por tais políticas 
19 Tal perceção ignora o facto de que o quadro de política de direitos humanos da ONU se 
continua aplicar, independentemente da aplicabilidade das políticas SEA. 
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para prover pela segurança dos que se encontram sob a sua jurisdição sejam capazes 

de satisfazer os mais altos padrões, disciplinar o pessoal e garantir a respetiva 

responsabilização criminal. 

 

4. Do Reforço das Medidas de Proteção e da nova abordagem do atual 
Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres 

A ONU não possui autorização legal para acusar ou punir os soldados de um 

país, mesmo enquanto a servem. Na verdade, quando, efetivamente, as jurisdições 

nacionais decidem punir as suas tropas, as sanções são variadíssimas. Nesse sentido, 

a resposta da ONU para as alegações está longe de ser adequada, derivada, em 

parte, de uma perceção equivocada pelo pessoal da ONU quanto às respetivas 

obrigações na resposta à violência sexual por parte das forças de paz20. Ao que 

acresce uma longa lista de obstáculos no que toca à responsabilização dos 

perpetradores: demasiada burocracia; os comandantes nem sempre são 

responsabilizados pelo que acontece com os seus subalternos; e a forma mais comum 

de punição é enviar as tropas de voltas aos seus países de origem e proibi-las de 

servir em missões futuras, impedindo esses países de obterem lucrativos contratos de 

peacekeeping21. Assim, o que podem as Nações Unidas fazer para responsabilizar as 

forças estrangeiras quando aqueles que são enviados para proteger os civis em zonas 

de guerra, ao invés, acabam por os magoar gravemente?  

Denotemos em particular, aqueles que consideramos ser os pontos essenciais 

para um reforço das medidas de proteção já existentes, bem assim como a criação de 

novos mecanismos para, eficaz e efetivamente, podermos proteger as vítimas de 

exploração e abuso sexual, bem como assegurar a responsabilização dos seus 

autores. A prevenção é a espinha dorsal da resposta a ser dada quer pelas Nações 

Unidas como pelos governos nacionais, devendo incluir a avaliação dos riscos, 

formação, sensibilização da comunidade, sensibilização e controlo do pessoal, o que 

requer uma resposta integrada por pessoal especializado. Tal sensibilização deverá 

ser padronizada e unificada, mas também poderá e deverá ser adaptada às 

circunstâncias nacionais e específicas do público-alvo. Um outro ponto essencial tem 

que ver com os atrasos na investigação e o tempo decorrido entre as alegações e as 

conclusões da investigação, pelo que se decidiu adoptar um prazo de seis meses para 

                                                           
20 Esta é também a opinião do Painel de Especialistas apresentada no relatório melhor 
identificado na nota 11. 
21 Somini Sengupta (2015, Maio 25). Allegations Against French Peacekeepers Highlight 
Obstacles in Addressing Abuse. Disponível em:  
http://www.nytimes.com/2015/05/26/world/europe/allegations-against-french-peacekeepers-
highlight-obstacles-in-addressing-abuse.html [08.03.2016] 

http://www.nytimes.com/2015/05/26/world/europe/allegations-against-french-peacekeepers-highlight-obstacles-in-addressing-abuse.html
http://www.nytimes.com/2015/05/26/world/europe/allegations-against-french-peacekeepers-highlight-obstacles-in-addressing-abuse.html
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concluir as respectivas investigações22. Para além da respectiva responsabilização 

administrativa23, deve ainda haver responsabilização financeira para os indivíduos que 

cometem abuso e exploração sexual enquanto servem a ONU, em especial através da 

imposição de uma multa e especificando que o subsídio de repatriação não seja pago.  

Contudo, não obstante a necessidade premente de reforço das medidas 

existente e a criação de novas, o certo é que ao considerar a questão da penalização, 

devemos recordar que os atos de exploração e abuso sexual também podem constituir 

crime, pelo que aqueles que cometerem estas agressões, quer estejam em missão ou 

a providenciar segurança em campos de refugiados e de trânsito, devem ser 

responsabilizados no Estado-Membro da sua nacionalidade através do respetivo 

processo criminal. Assim, não é de todo despiciendo considerar a criação de um novo 

tribunal especializado com competência para exercer jurisdição sobre os crimes 

cometidos no contexto da manutenção da paz se o país que contribui com tropas é 

incapaz de ou não investiga as alegações apuradas24. Este Tribunal teria uma 

estrutura semelhante às disposições de complementaridade do Tribunal Penal 

Internacional e poderia ser assegurado por tratado25. 

Acresce a esta situação, o facto de algumas das formas mais comuns de 

exploração e abuso sexual em que os membros das forças de manutenção da paz se 

envolvem não se refletirem de forma explícita nos tratados do direito internacional 

humanitário, além de que, também não existe uma cobertura uniforme de tal conduta 

nos estatutos penais nacionais. Por exemplo, nem todos os países têm a mesma 

idade mínima de consentimento para relações sexuais ou a mesma abordagem face à 

prostituição e à exploração sexual de mulheres e de jovens, ambas não sendo 

uniformemente reconhecidas como crime por parte dos países que contribuem com 

tropas26. Nesse sentido, desenvolver uma nova Convenção internacional para regular 

a responsabilidade penal dos membros das forças de manutenção de paz é um passo 
                                                           
22 Medidas expostas no relatório supra referido na nota 11.  
23 Sendo que para os militares poderá ainda ser constituído no local da agressão um tribunal 
marcial e os civis poderão ser repatriados e impossibilitados de participar em novas missões ou 
junto de comunidades vulneráveis. Estas medidas são aprofundadas no relatório mencionado 
na nota 11.  
24 Sobre a possibilidade de criação deste Tribunal cf. Carla Ferstman (2013). Criminalizing 
Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers. In: United States Institute of Peace, Special 
Report, 335. Disponível em: 
 http://www.usip.org/sites/default/files/SR335-
Criminalizing%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers.pdf 
[08.03.2016] 
25 Neste caso, a sua eficácia dependia dos Estados decidirem ratificar o tratado, a menos que a 
ratificação fosse um pré-requisito para a aceitação das tropas de qualquer país. Porém, é 
altamente improvável que uma tal estrutura seja aceitável pelos membros permanentes do 
Conselho de Segurança.  
26 A Convenção e suas linhas essências encontram-se traçadas no texto mencionado supra na 
nota 26.  

http://www.usip.org/sites/default/files/SR335-Criminalizing%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/SR335-Criminalizing%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers.pdf
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essencial. Tal Convenção traduziria a importância que a comunidade internacional 

assegura a tais crimes, que não podem, tendo em conta as circunstâncias em que 

foram cometidos, ser considerados como meros crimes comuns. A Convenção 

também poderia garantir uma maior coerência na criminalização da conduta, podendo 

estabelecer as diferentes bases para os Estados exercerem jurisdição sobre a conduta 

criminosa das suas forças de paz, quer pelo Estado anfitrião onde os crimes 

ocorreram, como pelo país que contribui com tropas, ou qualquer outro Estado, agindo 

de forma subsidiária com base na cláusula aut dedere aut iudicare – “processar ou 

extraditar”27. Assim, uma nova Convenção revela-se, indubitavelmente, essencial para 

reconhecer o que normalmente seria considerado um crime comum sob a lei 

internacional e merecedor de jurisdição universal28.  

Em todo o caso, há cada vez mais uma maior atenção da ONU nestas 

questões, instando, desde logo, os governos e os países reincidentes no sentido de 

serem proibidos de enviar tropas até que demonstrem terem resolvido a questão29. 

Todavia, ainda assim, é extremamente difícil saber que alegações foram feitas contra 

quais peacekeepers e demais pessoal da ONU e é quase impossível saber se tais 

condutas originaram investigações, acusações e condenações, quais as medidas 

tomadas ou como se encontram os próprios processos. E tudo isto se fica a dever a 

uma grande falta de transparência que existe tanto no seio daquela organização como 

nos próprios países que contribuíram com tropas30, pelo que se deposita toda a 

esperança na nova abordagem recentemente apresentada pelo SG, António Guterres, 

a qual pretende reforçar estas medidas já existentes, através uma resposta radical 

contra as agressões sexuais cometidas em missões de paz31.  

                                                           
27 Cf. Carla Ferstman (2013). Criminalizing Sexual Exploitation…, op. cit. 
28 Os países que contribuem com mais tropas e pessoal para as missões de manutenção da 
paz, tais como a Nigéria e o Bangladesh, expressaram o seu compromisso com o princípio da 
responsabilidade, embora não tenham feito qualquer referência directa à convenção. Países 
como Congo, República Democrática do Congo, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, assim 
como a União Europeia expressaram serem a favor de uma nova convenção. O Secretariado 
da ONU bem como a Índia e os Estados Unidos, no entanto, indicaram que não estão 
convencidos de que uma convenção multilateral é a maneira mais eficaz de garantir a 
responsabilização. Outros países, como Israel, El Salvador, Federação Russa e Ucrânia 
sugeriram mais pontos de partida úteis; ou seja, a consideração de uma convenção é ainda 
prematura. Cf.  Carla Ferstman (2013). Criminalizing Sexual Exploitation…, op. cit. 
29 Cf. Maanvi Singh (2016, Janeiro 15). Why Is Sexual Abuse…, op. cit.  
30 Cf. Sarah Taylor (2015, Dezembro 22). Dispatches: A Year of Reckoning on Sexual Abuse by 
UN Peacekeepers. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2015/12/22/dispatches-year-
reckoning-sexual-abuse-un-peacekeepers [08.03.2016] 
31Noticia avançada pela UN News, em 09.03.2017 e disponível em:  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56322&&Cr=sex&&Cr1 [21.03.2017] 

https://www.hrw.org/news/2015/12/22/dispatches-year-reckoning-sexual-abuse-un-peacekeepers
https://www.hrw.org/news/2015/12/22/dispatches-year-reckoning-sexual-abuse-un-peacekeepers
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5.1 Breve análise do relatório “Special measures for protection from 
sexual exploitation and abuse: a new approach”32:  

Neste relatório, o SG propõe uma estratégia que assenta em quatro partes: i) 

dar voz às próprias vítimas, trazendo os seus direitos e dignidade para a primeira linha 

de esforços, já que com o conhecimento e apoio de especialistas e organizações 

externas, conseguir-se-á que estes casos sejam levados a julgamento; também será 

melhorada a assistência médica, social, legal e financeira que lhes é providenciada; ii) 

acabar com a impunidade daqueles que são culpados de abuso e exploração sexual, 

através de uma maior transparência na elaboração de relatórios e investigações, bem 

como nos processos administrativos e judiciais e respetivos resultados, 

inclusivamente, clarificando as limitações das Nações Unidas no que concerne à 

responsabilização penal, procurando criar uma cultura de prevenção, e sensibilizar, 

treinar e fortalecer os padrões de recrutamento e contratação; iii) construir uma 

verdadeira rede de múltiplos interessados e organizações que apoiem o esforço das 

Nações Unidas em prevenir e responder aos abusos e exploração sexual, pelo que 

haverá um envolvimento mais direto e contínuo com a sociedade civil, bem como com 

peritos e organizações externas, aproveitando-se assim a sabedoria das comunidades 

e líderes locais, bem como de reconhecidos especialistas e organizações de todo o 

mundo; iv) aumentar a conscientização mundial sobre o problema da exploração e 

abuso sexual, de modo a lidar com o estigma e a discriminação que as vítimas 

enfrentam, promovendo as Nações Unidas como uma plataforma global de partilha 

das melhores práticas de prevenção e resposta.  
O foco é a vítima de exploração e abuso sexual e a maior prioridade terá que 

assentar no reforço do apoio que lhe é dado, melhorando as abordagens de avaliação 

do risco. Nesse sentido, os chefes de todas operações e programas no terreno serão 

instados a que acompanhar, conduzir e publicar os resultados das avaliações de risco 

de cada unidade operacional em matéria de exploração e abuso sexual, trabalhando 

com as próprias vítimas, os governos anfitriões, as comunidades locais, outros 

elementos da sociedade civil e com os países que fornecem tropas e polícias. 

Ademais, serão desenvolvidas várias medidas que procurem alcançar um equilíbrio de 

género, em especial exigindo-se que as missões e operações com vagas, e que não 

tenham paridade de género, as preencham com as listas de candidatas mais 

relevantes. 

 Será igualmente exigido que todas as vítimas tenham uma proteção e 

assistência adequadas e apropriadas desde o primeiro momento e um recurso viável à 

                                                           
32 In supra nota 6.  



Quem as protege de quem as devia proteger: a violência sexual sobre as (...) 
 

 

426 

justiça. Assim, será nomeado um perito em direitos humanos que atuará como 

defensor do sistema dos direitos das vítimas, o qual deverá assegurar que existam 

meios de confiança e sensíveis quanto ao género para que todas as vítimas ou 

testemunhas possam apresentar queixas e que tenham direito a uma assistência 

rápida, bem como deverá trabalhar com as instituições governamentais, da sociedade 

civil e organizações nacionais de direitos humanos, tanto em países recetores como 

nos países dos alegados perpetradores, de modo a certificar que todos os direitos das 

vítimas sejam protegidos através do acesso a processos judiciais apropriados e 

oportunos.  

 É ainda solicitado aos Estados-Membros que aumentem o apoio financeiro 

dado às vítimas, mormente através da revisão dos termos de referência do Fundo de 

Apoio às Vítimas de Exploração e Abuso Sexual, bem como será proposta a criação 

de um pacto voluntário entre o SG e os Estados Membros que apoiem as operações 

das Nações Unidas no terreno, com três objectivos: a) definir claramente os 

compromissos específicos da Organização e dos Estados-Membros no 

desenvolvimento dos nossos esforços conjuntos para combater a exploração e os 

abusos sexuais; b) acelerar a aplicação atempada das medidas acordadas; e c) 

reforçar a coordenação e coerência da resposta coletiva em casos envolvendo tanto 

pessoal civil como uniformizado. 

 No sentido da prevenção, serão criados quadros especializados de 

investigadores com conhecimentos específicos em análise forense, crimes sexuais e 

das necessidades especiais das crianças, para ajudar a criar um programa de 

desenvolvimento profissional contínuo.  

 No que diz respeito à conduta das forças internacionais não pertencentes às 

Nações Unidas, mas autorizadas nos termos do mandato do Conselho de Segurança, 

deverá ser reforçado um conjunto medidas para garantir que, quando as Nações 

Unidas se associam com Estados ou organizações regionais individuais, as normas 

que estão estabelecidas para a ONU também sejam defendidas por aqueles; pelo que 

o Conselho de Segurança será instado a assegurar que, ao autorizar a mobilização de 

forças internacionais não pertencentes à Organização, se exija que os Estados tomem 

medidas preventivas, assegurem tanto a responsabilidade dos autores como os 

recursos para as vítimas, em colaboração com o defensor dos direitos das vítimas, 

cooperem com as Nações Unidas no acompanhamento, investigação e denúncia das 

alegações, mantendo-as informadas sobre os progressos e respetivos resultados. 

Aliás, será implementada consistentemente a política das Nações Unidas de não 

aceitar tropas ou formar unidades policiais de países cujas forças estão listadas nos 
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relatórios sobre violência sobre crianças em conflitos armados e sobre violência sexual 

relacionada com conflitos. 

 Por fim, será estabelecido um conselho consultivo permanente, que responderá 

perante o SG, e que incluirá figuras líderes de organizações da sociedade civil e 

outros peritos externos, tendo como função fazer recomendações para fortalecer as 

medidas preventivas contra a exploração e o abuso sexual.  

 

6. Conclusões 
Desde logo, concluimos que, a priori, existe a necessidade de reforçar a 

capacidade da ONU e dos Estados para agir nas questões relativas à exploração e 

abuso sexual, devendo ser criada uma estrutura dedicada à coordenação e execução 

das atividades relacionadas com a prevenção da exploração e abuso sexual, a qual 

deve prevenir e informar os Estados sobre os atos de exploração e abuso sexual 

perpetrados pelo seu pessoal e membros de forças de paz, mas também procurar 

ativamente assegurar que os autores de tais crimes sejam identificados e 

responsabilizados.  
Como se deixou dito, a ONU tem desenvolvido múltiplos esforços para a 

melhor a sua resposta às alegações de abuso e exploração sexual por membros das 

forças de paz e não só, que passam pela maximização dos mecanismos de 

reclamação, investigação, e acompanhamento das denúncias, pautando todo o 

processo por uma maior transparência e agilização, tendo a vítima como foco 

principal. Não obstante, acima de tudo, o pessoal e as agências da ONU, bem assim 

como os Estados, devem terminar o ciclo burocrático em que a responsabilidade é 

fragmentada e passada de um órgão para outro. 
Na verdade, as missões de manutenção da paz são muitas vezes uma medida 

de último recurso para proteger os civis em situações de conflito extremo e 

desempenham um papel crucial em permitir que os governos e as comunidades se 

possam reconstruir e seguir em frente. A importância de tal trabalho, os desafios 

inerentes à manutenção da paz e os sacrifícios pessoais que os membros das forças 

de paz fazem para alcançá-los, não deve ser subestimada.  

No entanto, a persistência de crimes graves contra as populações locais 

vulneráveis perpetrados por alguns dos mesmos indivíduos encarregados de os 

proteger coloca em risco a sustentabilidade das missões de manutenção da paz a 

longo prazo, bem assim como aumenta a pressão a que os Estados estão sujeitos 

quando estes casos acontecem dentro das suas próprias fronteiras e sob a sua 

proteção. Em todo caso, aguardaremos para ver que frutos se colherão da nova 

estratégia proposta por António Guterres… 
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 Policilização judicial: conceito e consequências 

A policialização judicial e a figura dos juízes justiceiros têm suscitado muitas 

denuncias nos últimos meses no Brasil. Embora essa realidade exista e persista a 

muito mais tempo entre os processos penais que tem como réus as pessoas mais 

pobres e tenha como base os mesmos requisitos econômicos que formavam a massa 

carcerária, antes mesmo da tese de Lombroso3, acreditávamos que com a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, através de seus princípios e garantias que 

abarcaram e ratificaram os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos esse 

capítulo seria reescrito com outras tintas no cenário Brasileiro. Porém, ao que se vê, 

não foi suficiente positivarmos os valores dos Direitos Humanos nos Fundamentos e 

garantias Constitucionais, a violência contra os mais fracos e o Estado penal do 

Inimigo continua a fazer suas vítimas todos os dias.  

 
Em razão da violência, busca-se a paz. Na ânsia da paz, nasce a 
Polis, a sociedade civil. Em razão da Polis o Leviatã, a violência 
privada vai dando azo a violência institucionalizada. Do abuso do 
Leviatã, emerge o Contrato Social, o Estado de Direito. No Estado 
de Direito, os Direitos do Homem e do Cidadão. Da 
institucionalização do Direito, o abuso do positivismo, a barbárie 
nazista, a guerra. Da reconquista da paz, a ONU e com ela o 
Tratado Internacional dos Direitos do Homem. A “civilização” 
avança; a violência persiste, operacionaliza-se, aprimora-se.4  
 

                                                           
1 Doutoranda Universidade de Coimbra, Investigadora CAPES/DPEX-Brasil. 
2 Doutoranda em Direito Público- Universidade de Lisboa, bolsista CAPES. Mestre e 
Especialista em Direito. Professora de Pós-Graduação e de Graduação em Direito. Advogada. 
3 “A obra-prima de Cesare Lombroso, O Homem Delinqüente, revolucionou o Direito Penal e a 
Medicina Legal no século XIX. Lançou ainda as bases da Criminologia e da Antropologia 
Criminal.  
4 WOLLMANN, Andréa Madalena. ‘Drogas, violencia, criminalização ao uso de psicoativos e 
Direitos Humanos: contribuições para um debate necessário.’ CSOonline – Revista Eletrônica 
de Ciências Sociais, ano 3, Ed. 8, Set/Dez. 2009. Minas Gerais: Universidade de Juiz de Fora. 
p. 47 
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Estamos diante da policialização judicial toda vez que: a) um juiz se distancia 

da imparcialidade e da equidade de tratamento, b) impede, dificulta ou ignora a 

possibilidade de produção probatória em defesa do acusado, c) torna-se um terceiro 

acusador/investigador em detrimento dos direitos de defesa do acusado, d) 

desrespeita a lei, o a interpreta a sua maneira para obter os resultados e a 

condenação que entende correta, e) atua com abuso de autoridade, f) vincula 

antecipadamente sua decisão a elementos subjetivos racistas, homofóbicos ou de 

senso comum (o que em alguns casos não é fácil demonstrar). Esta postura que faz 

do juiz, em alguns casos, um justiceiro, está vinculada intimamente com os 

(pre)conceitos e as concepções do próprio juiz sobre do papel que desempenha (ou 

deveria desempenhar)5. Geram decisões decorrentes de uma visão de mundo 

dicotômica: “vagabundos” versus “homens de bem”6  

Em muitos casos, em razão da naturalização dos preconceitos, da attitud blasé 

que refere Simmel7, ou pela reprodução tecnocrática sobre a realidade irrefletida, o 

juiz passa de aplicador da lei ao caso concreto em busca da equidade da decisão ante 

as provas (dos autos) e a realidade, à postura “vingador”, “mocinho”, ou “justiceiro”, 

com arbitrária aplicação do direito. Aliás, ao arrepio da doutrina, o juiz justiceiro parece 

não perceber o limite da posição investigativa do juiz: 

 
(…) na esfera cível o magistrado é um expectador da produção de 
prova, no contexto criminal, esse deve atuar como autêntico 
compartícipe na busca dos elementos probatórios. Nesse âmbito 
criminal, ainda que o réu admita o teor da acusação caberá ao juiz 
determinar a produção de provas, para que não haja uma sentença 
injusta privando o indivíduo do seu direito à liberdade8  
 

 A verdade real deveria ser instrumento utilizado em benefício do princípio da 

inocência, limitando o poder de punir estatal dentro dos parâmetros legais e sobre 

fatos comprovados sem sombra de dúvida. Infelizmente essa não é a realidade. 

                                                           
5 “Os juristas contam com um emaranhado de costumes intelectuais aceitos como “verdade de 
princípio” que servem para ocultar o componente político da investigação de verdades. Isso 
acontece porque sistemas autoritários de Estado (e mesmo de conhecimento) necessitam usar 
de recursos que permitam artificialmente solidificar as relações sociais, modelandoas, 
centralizando a produção de sentido, fabricando um sistema de sublimações semiológicas 
criando versões de mundo que nos abstraem da história.” WOLLMANN (2016). 
6 Ou homens de bens, como sempre se disse em tom de sarcasmo, nas arcadas dos cursos 
jurídicos, à distinção dos destinatários finais do Direito Penal e Civil no Brasil.  
7 Conforme o sociólogo alemão George Simmel, a essência dese comportamento é a 
indiferença demonstrada no caso da distinção entre as coisas, assim o indivíduo blasé é 
"incapaz de reagir a novos estímulos com as energias adequadas".SIMMEL, Georg. 1973 
[1903]. “A metrópole e a vida mental”. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno 
urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
88 Ferreira, Revore & Freitas. ‘Princípio da Verdade Real no âmbito Processual Penal’. Revista 
Direito e Sociedade. Três Lagoas: MS, Vol. 3, Núm. 1, 2015. p. 101. 
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Poucos juízes que traduzem em suas sentenças e/ou acórdãos a concessão e 

ampliação dos direitos sociais ou a implementação das garantias constitucionais de 

defesa.  

A postura policialesca, não nasce fruto de uma atuação político jurídica 

consciente e refletida por parte do juiz que a desposa. Leva a reprodução sistemática 

de uma realidade econômica excludente que tem clientes certos para o Direito Penal a 

apesar de um discurso meritocrático negativo, condenatório baseado na livre 

manifestação da vontade do sujeito.  

A policialização do Judiciário avança, faz suas vítimas, deslegitima o direito de 

defesa e torna o juiz parte interessada. Este muda de foco (considerando o princípio 

da imparcialidade que devia gerir sua atuação), a toga passa a uma capa preta, nasce 

o Batman do processo, aquele que condena os “vagabundos”, os “criminosos”, os 

“maus” e protege os “homens de bem(ns)”, o Estado, o Direito dos que têm direito. 

Seu cinto de utilidades é lei que é escolhida, descartada, manipulada e interpretada a 

partir de uma decisão já tomada pelo herói, previamente. Não baseada em provas, 

mas na imagem do réu, na sua aparência e seu histórico socioeconômico, na 

sensação subjetiva que este (lhe) provoca de medo, insegurança, ameaça, simpatia. O 

juiz adivinha o mal, torna-se um oráculo, capaz de “advinhar”, se se está diante ou não 

de um “criminoso”. 

Gustavo Roberto Costa fala sobre a política brasileira de criminalização da 

pobreza e apresenta os seguintes dados acerca da realidade carcerária produzida por 

esta sanha punitiva. 
(…) em 1990, havia, no país, um total de 90 mil presos. Em 
dezembro de 2014, o número já chegava a 622.202, um aumento de 
mais de 575% (…). O número de acusados ou condenados por tráfico 
de drogas não passava de 10% do total. Em dezembro de 2014, já 
eram 28% os presos pelo mesmo crime, que passou então a ser o 
maior responsável pelo encarceramento no país, superando o roubo, 
que tinha 25% (…) 40% dos encarcerados são possivelmente 
inocentes, pois presos provisoriamente, sem condenação definitiva.9 
 

   Infelizmente sobram exemplos que não são exceções do pensamento 

jurídico cristalizado nas decisões judiciais reproduzidas todos os dias, que esposam, 

em nome da segurança, as correntes de pensamento do Direito Penal do Inimigo 

referidas por Günther Jakobs10.  

                                                           
9 COSTA, Gustavo Roberto. CAPITAL. A criminalização da pobreza no Brasil. Carta Capital. 
Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/18/criminalizacao-da-pobreza-
no-brasil/>. Acesso em: 21 mar. 2017. 
10JAKOBS, Günther. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo: noções e críticas. 
Org. e trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. Ed – Porto Alegre: Livraria do 
Advogado: 2007.  

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/18/criminalizacao-da-pobreza-no-brasil/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/18/criminalizacao-da-pobreza-no-brasil/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/18/criminalizacao-da-pobreza-no-brasil/
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Parece que o fazer diário tecnocrático punitivo coopta ou sequestra a 
capacidade critica cognitiva do juiz, em razão do volume dos processos e dos clientes 

que (re)apresenta constantemente nas varas penais: pobres, negros(as), 

favelados(as), excluídos e desvalidos do sistema económico capitalista “meritocrático”. 

Assim, torna-se intrínseco do manancial do senso comum teórico jurídico11, a fala 

de Günther. 
“Quem por princípio se conduz de modo desviado, não oferece 
garantia de um comportamento pessoal. Por isso, não pode ser 
tratado como cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. Esta 
guerra tem lugar com um legítimo direito dos cidadãos, em seu direito 
à segurança; mas diferentemente da pena, não é Direito também a 
respeito daquele que é apenado; ao contrário, o inimigo é excluído”.12  
 
 

 Segundo Beatriz Vargas Ramos, estamos diante de “um possível horizonte de 

mais rigor, recrudescimento e de um avanço do Estado policial”13.  

Não é preciso esforço para comprovar essa realidade, basta, por exemplo, 

observar a declaração do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha 

ao debater a falência da política do enfrentamento ao tráfico de drogas em encontro 

que contou com cerca de cem juízes criminais no Rio de Janeiro. Para ele, as “(…) 

cadeias estão cheias, não se consegue distinguir com precisão quem é usuário, o 

traficante, o aviãozinho. Vai prender todo mundo? Não se pode tratar todos como 

traficantes. Não tem cadeia para todo mundo”14.  

Ainda destacou a importância da fundamentação das decisões de primeiro grau 

nessa guerra e a incapacidade do juízo de segundo grau em rever tais decisões15. 

 O retrato dessa realidade no Rio de Janeiro leva a 52 mil presos, sendo 21 mil 

presos provisórios e resultando em um déficit de 18 mil vagas, segundo a  AMAERJ.16  

                                                           
11 WARAT (1979) teve a coragem de denunciar em sua obra essa realidade, a de que o jurista 
articula a partir de matrizes teóricas acríticas que formam parte do arcabouço justificador de 
suas decisões. 
12 JAKOBS, Günther. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo: noções e críticas. 
Org. e trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. Ed – Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 49. 
13 RAMOS, Beatriz Vargas. In: Sul21. Disponível em :<http://www.sul21.com.br/jornal/ha-um-
previsivel-horizonte-de-avanco-do-estado-policial-no-brasil-diz-anticandidata-ao-stf/>. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
14 Disponível em: <http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-
esta-falida-diz-ministro-saldanha/>. Acesso em: 18 mar. 2017.  
15 “O juiz está na trincheira, vocês têm a percepção. Nós não temos, lidamos com papel. O juiz 
é que sabe quando há tráfico ou somente uso. Por isso, nos ajudem a poder dar o tratamento 
adequado a essa situação, fundamentem.”  E por fim, no mesma ocasião o Ministro do STJ 
Sebastião Reis Júnior, arrematou: “Nos ajudem a manter as decisões. É muito mais difícil ser 
juiz de 1ª instância do que de tribunal. Vocês é que pegam o trabalho duro. Nossa intenção é 
privilegiar a decisão do juiz, que se vier fundamentada, será mantida”. Ídem. 
16 BRASIL. AMERJ. Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-esta-falida-diz-
ministro-saldanha/ >. Acesso em 15 mar. 2017. 

http://www.sul21.com.br/jornal/ha-um-previsivel-horizonte-de-avanco-do-estado-policial-no-brasil-diz-anticandidata-ao-stf/
http://www.sul21.com.br/jornal/ha-um-previsivel-horizonte-de-avanco-do-estado-policial-no-brasil-diz-anticandidata-ao-stf/
http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-esta-falida-diz-ministro-saldanha/
http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-esta-falida-diz-ministro-saldanha/
http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-esta-falida-diz-ministro-saldanha/
http://amaerj.org.br/noticias/politica-de-enfrentamento-ao-trafico-de-drogas-esta-falida-diz-ministro-saldanha/
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A naturalização pela repetição rotineira do fazer sequestra a consciência. A 

revolta ante a realidade se transmuta em uma postura encarceradora e que se despe 

da responsabilidade ética que devia pautar a decisão. A verdade é que ao encarcerar 

não existe preocupação se há ou não necessidade do processo, que há falta de 

vagas, se estamos ou não ante a um ser humano.  

Resta aos demais operadores do Direito a carga de apelar das decisões, 

agravar, insurgir-se ao preço de ameaças e perseguições de um lado e desprestígio 

social de outro: - afinal, como podem defender a essa gente? - 17 peguntarão! De nada 

adianta lecionar sobre o direito a um direito de defesa do acusado, do princípio da 

presunção da inocência, do Estado de Direito, do devido processo legal para o leigo se 

nem mesmo o juiz respeita tais princípios. 

Para Lenio Streck, o comportamento atual demonstra a adoção “do direito livre 

ou do realismo jurídico. Só que com mais de 100 anos de atraso. Vivemos 

um woodstock epistêmico. Vou dizer de novo algo que sequer precisa ser dito em 

países desenvolvidos: “Não cabe ao juiz gostar ou não da lei”.18 

 
Por isso quero também falar do segundo caso (o das delações e 
cumprimentos de penas sem processo). Ou seja, é nessa mesma 
linha de desprezo pela lei (e pela Constituição Federal) que na 
operação "lava jato" são feitas delações premiadas cujas penas ou 
não existem no ordenamento e/ou são aplicadas sem denúncia e sem 
condenação.” 19 
 

 Sejam em gigantescos processos como é o caso da “Operação Lava-Jato”20 no 

Brasil, seja contra a pobre que foi apanhada furtando, o desrespeito da sanha 

policialesca busca implementar um novo processo penal a luz do que imagina o 

julgador ser a verdade real. O que ensinar então?  

Alexandre Moraes da Rosa21 refere sobre a gravidade da situação que nos 

atormenta nos bancos acadêmicos sobre o que ensinar aos alunos diante dessa 

realidade.  

                                                           
17 ROZA, Anderson Figueira da. Como você consegue defender essa gente?  Disponível em: 
<https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/439111852/como-voce-consegue-
defender-essa-gente?ref=topic_feed>. Acesso em: 18 mar.2017. 
18 STRECK, Lenio. ‘Senso Incomum: A frase "faça concurso para juiz" é (e) o que restou do 
processo penal.’ Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mar-
09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal>. Acesso em: 18 mar.2017.  
19 Idem.  
20 Esclarecimentos sobre a mesma podem ser verificados em : 
<http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso>. 
21 “Pode-se adotar duas posturas. A primeira é passar por cima destas questões e 
simplesmente continuar a ensinar como sempre se ensinou. A segunda é reconhecer que não 
possuímos mais um Processo Penal, mas várias versões simultâneas de Processo Penal e que 
a compreensão a ser utilizada dependerá dos personagens envolvidos, como já defendemos 
no livro da Teoria dos Jogos aplicada ao Processo Penal.” Como é possível ensinar processo 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/439111852/como-voce-consegue-defender-essa-gente?ref=topic_feed
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/439111852/como-voce-consegue-defender-essa-gente?ref=topic_feed
http://www.conjur.com.br/2017-mar-09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal
http://www.conjur.com.br/2017-mar-09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal
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A banalização do mal que nos denunciava Arendt22 desde sua análise sobre 

Eichmann, persiste, avança e permite a realidade carcerária em que vivemos. Rigor ao 

aplicar o Código Penal, esquecimento e impotência ao observar os critérios de 

admissibilidade das prisões cautelares do Código de Processo Penal e mesmo a Lei 

de Execução Penal e o Estatuto de Criança e Adolescente e, ainda, a Constituição 

Federal não escapam a essa dinâmica23. No Brasil, as garantias constitucionais e os 

Direitos Humanos estão sendo aplicados seletivamente ao gosto do cliente, quando o 

juiz pensa que está diante de um “homem de bem”.  Como refere Streck: 

 
“O que há em comum na decisão que (1) autoriza, contra legem, um 
aluno a cursar duas faculdades públicas e (2) a operação "lava jato", 
na qual já há cumprimento de penas sem denúncia e sem processo 
(e sem condenação)? Resposta: tudo. E por que? Porque o sistema 
jurídico foi substituído pelo “sistema moral” (entendido lato 
sensu como o conjunto de crenças, convicções, subjetividades dos 
indivíduos e da coletividade). Quando o primeiro professor entrou na 
sala de aula após o dia 5 de outubro de 1988 e gritou para os alunos: 
“— o juiz boca da lei morreu e agora nasce o juiz dos valores e dos 
princípios”, começou a derrocada. Começava a erodir (carcomer) a 
Constituição Federal. Abrimos as portas para os predadores do 
Direito. Externos e internos. Resultado: isso que está aí. Sei que 
muitos torcem o nariz para essas críticas, inclusive juristas que se 
beneficiam desse “estado de coisas”24 
 

 Existem exceções, claro. Magistrados que tentam manter a ética na produção 

de sentenças em massa a que são obrigados pelos critérios de produtividade de 

órgãos controladores. Entretanto, recebem represálias, sendo alguns impedidos de 

acender a graus mais altos nos tribunais, outros são censurados publicamente25. Há 

pouco o Supremo Tribunal Federal teve importante caso nas mãos para julgar (e 

reafirmar essa sanha judicialesca). 

 
“O Brasil enfrenta efetivamente profundas crises (econômica, política, 
social, jurídica e, sobretudo, ética). Quando a Corte Máxima de um 

                                                                                                                                                                          
penal depois da operação "lava jato"?. Consultor Jurídico. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-04/diario-classe-possivel-ensinar-processo-penal-depois-
lava-jato>.Acesso em: 18mar.2017.  
22 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
23 E se formos falar em como se aplicam as penas aos menores infratores e as mulherese e 
sobre a realidade a que são submetidos perceberíamos uma situação ainda mais monstruosa. 
24 STRECK, Lenio. ‘Senso Incomum: A frase "faça concurso para juiz" é (e) o que restou do 
processo penal.’ Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mar-
09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal>. Acesso em: 18 mar.2017. 
25 Tornou-se noticia, por exemplo o caso da Dra. Kanarik Boujan que ficou censurada e 
impedida de receber promoção por um ano por soltar presos provisórios, presos por prazo 
superior ao permitido por lei, sem consultar seus pares, a qual já tinha sido processada antes 
por baixa produtividade mas não havia sido condenada. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-
colegiado>. Acesso em 15 mar. 2017.  

http://www.conjur.com.br/2015-jul-04/diario-classe-possivel-ensinar-processo-penal-depois-lava-jato
http://www.conjur.com.br/2015-jul-04/diario-classe-possivel-ensinar-processo-penal-depois-lava-jato
http://www.conjur.com.br/2017-mar-09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal
http://www.conjur.com.br/2017-mar-09/senso-incomum-frase-faca-concurso-juiz-restou-processo-penal
http://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-colegiado
http://www.conjur.com.br/2017-fev-08/tj-sp-aplica-censura-juiza-soltou-presos-ouvir-colegiado
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país é chamada para julgar três ladrões (um subtraiu 1 par de 
chinelos de R$ 16, outro 15 bombons de R$ 30 e o terceiro 2 
sabonetes de R$ 48) e diz que é impossível não aplicar, nesses 
casos, a pena de prisão, ainda que substituindo-a por alternativas 
penais, é porque chegamos mesmo no fundo do poço em termos de 
desproporcionalidade e de racionalidade. Usa-se o canhão do direito 
penal para matar pequenos pássaros (Jescheck).”26 
 

Em um país onde sua Corte Constitucional assim se posiciona, não é admirável 

a censura a juízes que respeitam a lei. A perversidade da seleção econômica na 

pretensão punitiva gera um contingente prisional absurdamente gigantesco. Com 

medo de deixar escapar um criminoso, milhares de inocentes acabam atrás das 

grades sendo marcados pelos estigmas e mesmo pela realidade do sistema prisional a 

quem nunca deveriam ter ingressado. O mesmo se estendendo ao Tribunal do Júri 

que agora tem o poder de revogar princípios constitucionais em hermenêutica que 

assombra os mais astutos constitucionalistas27. 

O resultado de todo este “fenômeno” já se percebe: o direito amplia a crise de 

legitimidade e eficácia no Brasil, principalmente no que tange às garantias 

constitucionais e aos direitos humanos. A ignorância de seus direitos, o medo, a 

insegurança e a pobreza leva o povo a ignorar tais fatos e venerar a figura dos juízes 

justiceiros que, ao invés de aplicarem a lei, apropriam-se dela e de seus instrumentos, 

conferindo versão própria e utilizando conforme ao seu bel prazer e conveniência. O 

uso de instrumentos legais como: condução coercitiva, prisão cautelar, busca e 

apreensão, entre outros, têm o seu lugar e fundamento legal e constitucional para 

decretação.  

Em áreas declaradas alvo da guerra ao tráfico, assim como nas casas dos moradores 

pobres e favelados esses fundamentos nunca foram respeitados. Durante anos, essas 

                                                           
26 GOMES, Luiz Flavio. STF condena três perigosos ladrões: de 1 par de chinelos, de 15 
bombons e de 2 sabonetes. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/absurdos-de-um-
judici%C3%A1rio-reacion%C3%A1rio-e-arcaico-inacio-ribeiro>. Acesso em 19 mar. 2017. 
27 “A condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser 
executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida 
pelo art. 5º, XXXVIII, d, da CF. (...) Como já assentei, a presunção de inocência é princípio (e 
não regra) e, como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada 
com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. No caso específico da 
condenação pelo Tribunal do Júri, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi 
assentada soberanamente pelo Júri, e o Tribunal não pode substituir-se aos jurados na 
apreciação de fatos e provas (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c), o princípio da presunção de 
inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade 
da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar (CF/1988, arts. 5º, caput e 
LXXVIII e 144). Assim, interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação 
pelo Tribunal do Júri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a 
dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas". (STF - 1a Turma - HC 
118.770/SP - Min. Luis Roberto Barroso, j. 07/03/2017) 
 

https://www.linkedin.com/pulse/absurdos-de-um-judici%C3%A1rio-reacion%C3%A1rio-e-arcaico-inacio-ribeiro
https://www.linkedin.com/pulse/absurdos-de-um-judici%C3%A1rio-reacion%C3%A1rio-e-arcaico-inacio-ribeiro
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práticas aconteceram ao bel prazer dos aplicadores legais, justificados pelo cliente que 

alcançava. Entretanto esse estado de coisas se amplia cada vez mais.  

No estado policialesco a autoridade toma ares de "otoridade" investida do 

poder que a toga confere, credenciado ao “juiz” (i)moralmente pela qualidade de 

paladino de justiça, nessa forma de agir, esse cidadão pode tudo. A lei lhe pertence e 

pode ser usada dá maneira que ele bem entende. A quem poderemos recorrer quando 

as instituições que deveriam aplicar e zelar pela Lei a deturpam e corrompem? Está na 

hora de reafirmarmos os limites garantistas humanos de nossa Constituição Federal. 
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CAPÍTULO XXXIX 

DO CONSTITUCIONALISMO, DAS NOVAS DIREÇÕES QUE DEVE 
TOMAR, E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS PRINCÍPIOS- ALGUMAS 

QUESTÕES 
                                                                               Regina Vera Villas Bôas¹ 

                                                                                        Lília Coelho1 
Universidade de Coimbra 

UNICURITIBA 

1.1- Introdução 
As Constituições surgem face à necessária organização social, como um 

poderoso instrumental do Direito a por limites em conflitos inerentes às sociedades 

compostas por segmentos distintos cujos interesses   a são igualmente diversa. 

 Tomando como base o então ordenamento jurídico proposto anteriormente, as 

Constituições surgem pontualmente em momentos de transição ora de um sistema de 

governança para outro, ora como a maneira de contemporizar e buscar equilibrar 

numa mesma balança os polos opostos. 

Nosso questionamento parte do princípio de que nem sempre, a balança da 

Justiça está fidedignamente equilibrada, tendendo em muitos casos, a cometer ou 

referendar uma injustiça ainda que indesejável. 

Consideramos que as constituições, como são conhecidas hoje, tiveram sua 

origem a partir da organização social humana, quando o homem saiu do isolamento 

para viver em grupo e, para evitar problemas, passou as estabelecer códigos de 

conduta que valiam para todos, uniformizado o padrão de comportamento esperado 

em sociedade. 

                                                           
1Pós-Doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra - Ius Gentium Conimbrigae. 
Graduada, Mestre em Direito das Relações Sociais e Bi-Doutora em Direito Privado e em Direitos Difusos e 
Coletivos, todos pela PUC/SP. Professora e pesquisadora nos Programas de Graduação e Pós-Graduação (Lato e 
Stricto Sensu) da PUC/SP e do UNISAL/Lorena. Coordenadora do Projeto de Pesquisas "Direito, Complexidade e 
risco" e do Projeto "Fundamentos e efetividade da tutela dos Direitos", integrando o Projeto "Direito Minerário", 
todos da PUC/SP. Professora e Pesquisadora no Programa de Mestrado em Concretização dos Direitos Sociais, 
Difusos e Coletivos no UNISAL-Lorena (SP), integrando o Grupo de Pesquisas “Minorias, discriminação e efetividade 
de direitos” e o Observatório de Violência nas Escolas (UNESCO/UNISAL). Membro das Comissões de Direito Civil e 
da Pessoa com Deficiência da OAB/SP. Avaliadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. e-mail: 
regvboas@terra.com.br - http://lattes.cnpq.br/4695452665454054 
2 Lília Coelho é jornalista há 40 anos, e dedica se a sete à pesquisas na área do Direito. É membro 
externo do grupo de Pesquisa do UNICURITIBA, vinculado ao Programa de Mestrado em Direito 
Empresarial e Cidadania, coordenado pela dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr Escritora, revisora e 
pesquisadora no momento é aluna do curso online  Direitos Humanos e Literácia Midiática, ministrado 
pelo IGC de Coimbra. Email: coelho796@gmail.com 
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Assim, consideramos o Código de Hamurabi, entre muitos outros documentos 

antigos, como um primeiro esboço do que viria a ser Constituição. Como a 

conhecemos ela passa a ter registro histórico a partir da escrita. 

A rigor, uma Constituição é feita de um conjunto de normas de conduta, 

pertencentes a um ordenamento jurídico, e portanto, seus artigos têm força de Lei. O 

conjunto de seus artigos, é chamado de Lei Maior, ou seja aquela que deve estar 

acima e à frente de todo e qualquer princípio ou mesmo lei complementar. 

Embora estejamos num contexto diferente e no aguardo da uma Constituição 

Comum Europeia a ser adotada pelos 27 países que compõe a U.E. Mas se 

pensamos e até defendemos uma Constituição Universal, mais do que nunca 

precisamos dialogar, entender e discutir todas as possibilidades. 

E mesmo que ainda assim boa parte da humanidade fique a princípio alijada 

dessas discussões, devemos compartilhar as decisões nas redes, na mídia nas 

escolas até que os princípios que consideramos essenciais e inerentes à condição 

humana, possam existir de fato. 

Acreditamos sim que as mudanças que incluem esta última possibilidade, e 

que o IPCA trouxe a debate em suas mesas, algumas questões inerentes ao tema, 

robustas indagações, que devemos levar em conta ao assinarmos um documento de 

tal magnitude e abrangência.  

Temos outrossim levar em conta as características peculiares de cada um dos 

prováveis signatários e amplitude de sua aplicabilidade do ponto de vista jurídico e a 

quem caberá fiscalizar sua efetividade ? 

O que chamamos de “soberania” terá que ceder a vez a uma unificação, ainda 

que salvaguardadas as diferenças culturais de cada uma das regiões que aceitarem a 

proposta. Aliás um dos estatutos a ser considerado  E as particularidades de quem 

não for da U.E. , terá que buscar seus pares para elaborar um modelo que atenda 

melhor às questões regionais , como o  caso do Mercosul por exemplo ? 

Será que é mesmo este o momento adequado de se unificar o ordenamento 

jurídico numa mesma Constituição para todos ou ao menos para um território 

específico  ? 

O ineditismo da proposta aparentemente vinda como uma solução para aplicabilidade 

da Lei em qualquer território físico onde se encontre o indivíduo, desde que seja nativo 

ou naturalizado em qualquer um dos 27 países da U,E. 

O que nos perguntamos é se ao firmarem esse acordo e unificarem uma 

Constituição Europeia, esse bloco de países vai se distanciar dos países fora da U.E? 
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Como será a relação desses países com os outros que não fazem parte do bloco? Há 

alguma chance de embargo, de discriminação de qualquer espécie, ameaça às 

relações que envolvam comércio exterior, por exemplo? 

 O que pode representar afinal uma Constituição Europeia num mundo que se intitula 

globalizado?  Um pouco mais além, como fica o entendimento global, o intercâmbio 

entre outros países?  

Será que ao promover um debate dessa natureza e propor uma Constituição 

Europeia, não corremos o risco de um distanciamento ainda maior e mais abrangente? 

Como fica a situação dos inúmeros refugiados, imigrantes, enfim os que até 

então buscaram apoio isoladamente país a país? E mais um pouco, diante disso, 

como os Direitos Humanos serão exercidos e sobretudo monitorados por todos face 

ao “isolamento’” do bloco europeu? Essas e outras questões, gostaríamos de ver 

debatidas em favor de uma compreensão maior das posições políticas que levam a 

decisões como estas, e atreladas às posturas socioeconômicas de igual envergadura. 

 

1.2-  Causas e consequências 
O momento atual de fragilidade econômica no mundo ocidental, aliado à fuga 

em massa de refugiados saídos de situações de guerra, além das questões políticas 

que esbarram no argumento de ataques terroristas advindos do Estado Islâmico, 

colocam em cheque os valores até então intrínsecos em todas as Constituições de 

não se alijar nenhum ser humano de sua proteção. 

   Para muitos governos contemporâneos, infelizmente, a generalização de que é 

suficiente ser mulçumano, para ser inimigo ou representar ameaças, em verdade 

acirra preconceitos negando preceitos de todas as constituições. 

A reação da sociedade acuada ido muitas vezes contradiz o texto 

constitucional e se transforma em perseguição direta, bullyng entre outros. 

Num debate tão amplo como o aqui proposto, é fundamental buscarmos um 

olhar equilibrado, capaz de ver, ouvir e analisar as questões sob os mais diversos e 

variados ângulos, em princípio sem julgamento, a partir da observação e atenção. 

Uma Constituição Unificada, pode representar sim, avanços sociais desejados 

por todos, porém é preciso ter cautela, para que esse mesmo gesto elaborado no 

sentido de unir, não se transforme num “muro”, num “isolamento” dos outros e o que é 

pior, utilizando se de um mecanismo que se pretende acima de todos os outros 

instrumentais de governança, uma vez que os valores que busca preservar e 

defender, passam forçosamente pelos Direitos Humanos e constitucionais. 

Buscar portanto entender o que se passa através do bombardeio constante de 

informações, vindas das mais diversas fontes de notícias, passando pelas redes 
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sociais, nos dão uma única certeza: continuamos divididos, continuamos 

maniqueístas. 

 Não alcançamos ainda mesmo com o hercúleo esforço daqueles que dedicam 

se a compreender, promover e atuar no campo do constitucionalismo, sequer atingir 

uma mínima parcela do ideário nele contido. 

   O medo e a sensação de fragilidade perante o outro, não é uma mera fantasia. 

Ao contrário é real, palpável tanto a partir dos recentes e inexplicáveis atentados 

coletivos, como de episódios isolados num corpo a corpo cotidiano pelos quais todos 

nós passamos e não importa muito em que lado estamos, mas sim de reconhecermos 

nosso próprio comportamento defensivo, assustado diante do que acreditamos ainda 

ser nosso maior inimigo: o outro, o diferente de mim seja por qual razão for. 

A essa altura da nossa reflexão, e parodiando Bruno Latour, que afirma que 

‘jamais formos modernos’, cabe nos a constatação de que ‘jamais fomos altruístas’. 

Que a bem de uma verdade mais ampliada, não fizemos as constituições por termos 

elevados princípios, por desejarmos alcançar a Justiça, como tentamos nos convencer 

a séculos. . 

Até nossos dias, nossa contribuição tem limitado seu raio de ação geográfico 

aos fóruns, tribunais e escritórios, além é claro de empresas que os contratem. 

Nosso compromisso enquanto legisladores e aplicadores das Leis que ordenam a 

convivência pacífica entre as classes que compõem a sociedade, tem sido mais de 

“apagar o incêndio”, do que prevenir para que ele não ocorra, ao menos com tanta 

frequência. 

 Olhamos sim com certa desconfiança a estratégia de mesmo com a retirada da 

Inglaterra, pensarem se e ainda coletivamente, desejarem uma Constituição própria 

aos países membros da U.E.  Afinal quem vai redigir, formatar, adequar e aplicar o 

texto final dessa proposta? 

 A quem uma Constituição Europeia interessa? Como aplicar sem ferir a 

identidade cultural de cada uma das nações envolvidas, uma vez que cada uma delas 

tem seus próprios códigos de conduta, suas leis? 

   Se chegarem a um consenso, mais do que firmarem acordos, pode ser que 

resolvam delimitar seu território aos refugiados ou imigrantes, que apesar da condição 

de inferioridade material e moral, são eles os “empoeirados” pelo medo a grande 

ameaça à Paz Mundial? 

 E, para não perdermos o hábito de condenar antes mesmo de julgar, 

apontamos logo para o “inimigo” a quem rotulamos, dando lhes um nome cuja 

identidade permanece oculta, invisível para a grande maioria. E, como um Deus, está 

em toda a parte.         
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1.3- Quando a diferença é o que incomoda 

De que maneira, acreditamos, que essa “ameaça” que o outro representa, 

nada mais é do que o fantasma interno que chamamos medo. Há uma coisa real, 

chamada cautela e é bom que fique claro que não é sair por aí atirando se a 

aventuras sem antes saber se o campo que iremos pisar é ou não minado. 

Pensando desta maneira, ainda com o espelho do maniqueísmo, nós a quem 

essa constituição não contempla por não estarmos incluídos nesses 27 países. Nos 

assustamos, temendo entre outros um isolamento político além de uma “reviravolta” 

nos padrões que até então regiam a economia, ordenavam a classe trabalhadora 

lhes garantindo direitos. 

Se pretendemos Justiça, significa desejar igualdade ao menos de oportunidade 

para todos. Mas, observamos que apesar de toda a caminhada a que orgulhosamente 

vimos chamando de evolução, ainda não aprendemos a conviver, respeitando as 

diferenças. Não conseguimos ainda promover um diálogo consistente a ponto de 

produzir um consenso em direção ao que chamamos de universalização, de 

globalização. 

Ao contrário, nos acostumamos lados opostos a tal qual um duelo nos moldes 

medievais, a apontar nossas “armas” sejam elas do real aparato bélico que não só 

acirra o conflito entre os povos, mas atinge em cheio populações civis que, indefesas, 

morrem ou tentam o refúgio transformando se em “ameaça” à uma “estabilidade” até 

então garantida. 

Pensando que as constituições devam contemplar todo ser humano, respeitar 

os direitos humanos acima e apesar de todas as circunstâncias, propomos a reflexão 

de mais essa questão: “Como uma constituição unificada, poderá contemplar aqueles 

que já perderam tudo o que chamamos de dignidade da pessoa humana? 

Será que ao unificar a constituição para uma região do planeta vai tornar 

efetivo o ideário humano? Mais ainda, quais são os objetivos desta “unificação”?  Se 

assim posto o novo ordenamento jurídico vai realmente promover um maior equilíbrio 

entre as diferenças ou, ao contrário, vai acentua lós mais ainda? 

Até o momento, somos capazes de identificar, aceitar e conviver com as 

nossas semelhanças, o que aliás é bem mais fácil. O que incomoda, o que provoca os 

conflitos são justamente as diferenças. 

Diante dessa constatação, o que queremos propor com uma Constituição 

Europeia? A “supremacia” dos países que são signatários da U.E. ou de fato, 
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assumirmos a ideia de elevação moral e espiritual com a qual em nossa própria 

definição, somos superiores a tudo o que existe no planeta e mais; imagem e 

semelhança do Criador.         

1.4- Unificar para proteger ou para fortalecer posições defensivas? 

Comumente pensamos no Direito de um modo geral e mais especificamente 

nas constituições como mais do que mediadores, controladores dos diversos 

segmentos sociais. Então, dado um novo contexto de unificação, qual deverá ser o 

novo papel do legislador e até mesmo do próprio executivo? 

 A quem caberá a liderança para que as decisões funcionem em uníssono sem 

contudo desprezar as diferenças culturais, geográficas e econômicas? 

Aos legisladores, recomenda se cautela. É preciso analisar todos os aspectos 

de uma nova visão de: mundo, do Direito, da Constituição, e claro, do próprio ser 

humano face a todas as transformações que vem sofrendo a humanidade. 

Antes de elaborar e redigir novos códigos de conduta social, mais abrangentes 

e capazes portanto de contemplar um maior número de pessoas, ainda que 

teoricamente, é preciso ter clareza das direções que queremos tomar daqui para a 

frente. 

Podemos também inverter a intenção da pergunta e colocar essa outra 

questão: Pretendendo sermos generosos uns com os outros, solidários e fraternos, 

não será uma primeira Constituição Unificada, o ponto de partida para corrigirmos 

erros crassos que nos tornam inumanos, como Bangladesh e as atrocidades que 

continuamos cometendo no continente africano, por exemplo?    

Até que ponto promovemos esse encontro com o intuito de nos protegermos 

uns aos outros do que consideramos invasão de nosso território, embora no passado, 

tenhamos praticado esse gesto de forma agressiva e violenta exatamente à porta da 

maioria que hoje na procura? 

Afinal que ameaça se não a de suprir necessidades básicas como: casa, 

comida, saúde, educação àqueles que tudo perderam para a guerra ritual que 

insistimos em perpetuar? E como o bolo não chega para todos, resolvemos nos 

“defender” como uma espécie de “reserva de mercado” para, mais adiante, se houver 

excedentes é claro, dividir com os demais? 
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Quem está realmente com “a bola do jogo? Sabemos que quaisquer atitudes 

que venhamos a tomar, não irá apenas afetar nos e às nossas sociedades, mas terão 

reflexo imediato e repercussão em todo o restante do planeta. 

Cabe aqui uma ponderação. Antes devemos retomar a consciência ética, a 

responsabilidade civil, uns sobre os outros, para só então formatarmos um documento 

que nos unifica e nos isola a um só tempo, exatamente como já o percebemos no 

mundo virtual. 

Hoje, podemos entender virtual e real como o mesmo e velho mundo que 

habitamos, só que aparatado com instrumental que nos confere uma velocidade 

próxima a da luz, e por isso mesma perigosa porque afeta o melhor dos exercícios 

desde que o homem é simplesmente o homem, que é o ato de pensar. 

E para preservar tão nobre potencial não é que criamos as academias? Através 

das quais as investigações mais sofisticadas e merecedoras de atenção ocorrem, mas 

infelizmente dentro de um “isolamento intelectual “não mais cabível em nossos dias. 

A nossa forma de praticar ciência também merece alguma modificação em sua 

metodologia. Afinal, produzir tanto para, em plena era da comunicação não 

compartilharmos as novas descobertas? Mais do que isso ignorar por completo o 

modus operandi das populações que se auto sustentam há séculos sem sequer 

trocarmos o que seria sim e para ambos, um crescimento e acúmulo de aprendizado e 

conhecimento. 

Uma constituição parte sempre da premissa de que sabemos das 

necessidades sociais completamente, mas o fato é um só: se não ouvirmos não 

iremos conhecer as demandas e correremos o risco de acirrar os conflitos ao invés de 

media lós. 

Ao elaborar é preciso uma neutralidade e a consciência de que não somos os 

absolutos “donos da verdade” e apesar de toda austeridade que a situação merece, 

temos que levar conosco o essencial ingrediente da flexibilidade. Porque apesar de 

sermos iguais, cada um de nós é completamente único e inigualável.                                                   
1.5-  Para fazer valer, devemos sempre agregar valores humanos 

A melhor qualidade que temos é exatamente sermos iguais sendo diferentes de 

nós mesmos. Isso provoca um outro questionamento: Como iremos preservar essa 

originalidade, se estamos caminhando a passos largos para “massificar” nossos 

valores, passando até mesmo por cima de toda a nossa ancestralidade? 
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Para não perdermos o elo de nossas raízes há a multidisciplinaridade. A 

sociologia tem explicado com um sucesso notável, as questões que envolvem a 

tecnologia, apoiada por sua correlata Ciência Social. 

A História, revela nos caminhos importantes, pois embora não se repita, 

sempre se repõe e acomoda os novos fatos à luz de análises bastante interessantes, 

que merecem então o aporte da Psicologia, para explicar nos a nós mesmos um 

pouco de quem somos. 

Ora, e por aí vão alguns exemplos bem concretos de intercâmbio de 

conhecimentos necessário para que possamos nos comunicar com clareza que 

impeça o mal entendido. 

Mais do que uma redação correta, as constituições devem obedecer a um 

discurso rigoroso e matemático para evitar interpretações opostas entre si, sem 

contudo necessitar ser unânime, muito pelo contrário, admitindo divergências dentro 

da própria convergência. 

Até porque, se almejamos ser justos de fato, e viver em harmonia praticando aquilo 

que acreditamos que nos fez chegar até aqui, precisamos com urgência não apenas 

de um resgate de valores que ainda consideramos humanos mas, buscar agregar 

esses valores ao movimento em direção à “modernidade”. 

 

1.6- Uma reflexão para se pensar ciência, seus métodos e consequências a 
título de conclusões/provocações. 

Habitualmente consideramos a ciência o mais louvável dos afazeres e fazeres 

humanos, pela sofisticação e isolamento com que se exerce, tornando a 

“inacessessível” quase secreta, para os poucos e privilegiados escolhidos. 

Entretanto, para quem produzimos tantas pesquisas? Não é para esse tal de 

ser humano? Acaso não é direito de nós todos sabermos exatamente o que pode nos 

acontecer com a ingestão desse ou daquele medicamento, qual é o reflexo de uma 

decisão como se criar uma Constituição Europeia e seu impacto em outras regiões do 

planeta? 

Até o momento praticamos a ciência com metodologias bastante tradicionais, 

acrescentando apenas os aparatos tecnológicos que nos aproximam de resultados 

mais precisos e ágeis, como percebemos na própria medicina diagnóstica, entre 

outros usos. 

Porém não está na hora de fazermos uma ciência viva? como nos indica o 

chileno Umberto Maturana com sua Biologia do Amar? 

A responsabilidade de criar normas de conduta simultânea para 27 países é 

impensável se não forem levados em conta todos esses riscos que aqui mencionamos 
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Portanto, as academias devem se unir como toma esta iniciativa o IPCA através da 

idealizadora deste encontro, a dra. Irene Portela. 

O propício convite vem atuar em tempo real, e discernir não mais “para onde 

vamos”, mas sobretudo “para onde queremos ir”, bem como não se trata mais de 

“quem somos”, porque empoderados que fomos pela ciência, decidimos ser quem  

queremos ser independente de nossa condição original. 

E, se as perguntas são outras, o momento mais do que nunca é o da 

observação cuidadosa e escuta postura da ciência e das investigações de sua 

natureza. 

Fazemos votos, que venha o diálogo, mesmo que a retórica precise de alguns 

questionamentos adicionais. Não se trata mais de que lado estamos mas sim quantos 

e quais lados temos ? Para reconhecermos nosso próprio potencial de sermos muitos 

sendo um só e portanto, carregando cada qual um cem número de possibilidades. 

Enfim, o convite ao debate, à reflexão, sem nos importarmos nem um pouco, 

quem vencerá a disputa porque mais nos interessa o processo do que resultados E se 

conseguirmos finalmente dialogar já teremos evoluído consideravelmente. 
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INTRODUÇÃO 

As ponderações e reflexões sobre a redução da maioridade penal nos 

contextos social, político e jurídico brasileiro, demonstram uma realidade: a utilização 

de uma propositura legislativa que envolve um tema estrutural, a saber, a dignidade do 

ser humano em desenvolvimento, como desvio argumentativo para o não 

enfrentamento de questões tão importantes quanto, porém, de base ainda não 

resolvida.  

A inimputabilidade penal se traduz num direito fundamental disperso, 

agasalhado devidamente pela petrificação exigida em casos tais, daí porque se 

entende que a discussão do tema em verdade visa um efeito anestésico na sociedade, 

dando a falsa impresso de combate a violência e a impunidade, deixando intactas as 

verdadeiras causas do desequilíbrio social. 

Ainda que se pudesse deixar passar ao largo a condição petrina alinhavada 

acima – do que somente se cogita para propiciar a argumentação –, não se pode 

olvidar que a diminuição pretendida, ao invés de reduzir a problemática da 

criminalidade, apenas redundaria na criação de novas e nefastas contrariedades, tão 

ou mais graves do que a se supostamente visa combater, como, por exemplo, a 

inexistência de vagas prisionais para todos os sentenciados. 

                                                           
1 Doutor em Direito do Estado - PUC-SP. Mestre em Direito – Instituição Toledo de Ensino - 
ITE-Bauru-Brasil.  
2 Mestre e Doutorando em Direito Constitucional pelo Centro Universitário de Bauru - ITE-
Bauru-Brasil. 
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Em verdade, aprovar-se-ia uma medida em que importaria, necessária e 

obrigatoriamente, na preexistência de infraestrutura adequada para tanto, sem que ela 

exista e sequer tenha sido imaginada, cujo enredo terminaria, sem sombra de dúvidas, 

em mais uma caótica e ineficaz atuação estatal. 

A ilustrar, poder-se-ia dizer da semelhança da situação, com a conhecida 

“Teoria do bode na sala”, cuja origem remonta à sabedoria popular, nesse momento a 

explicar o cenário constitucional brasileiro. 

É de conhecimento tupiniquim a metáfora que envolve a família que vivia 

numa minúscula casa, em precárias condições e, por conta disso, reclamava da sua 

miserabilidade; não se tinha paz naquele lar, aperto, barulho das crianças, um 

desassossego total, momento em que um amigo sai em auxílio daquele grupamento e 

sugere: coloquem um bode na sala por um trintídio! 

Embora a solução se apresentasse como inusitada e pouco atrativa, a família 

infeliz, por falta de opções, houve por bem em atender a recomendação do camarada, 

na esperança de que o ruminante cavicórneo operasse o tão esperado milagre e 

acabasse, de uma vez por todas, com aquela fuzarca. 

As horas, os dias, as semanas foram passando, o mês acabou, sendo que 

durante todo o interstício o que já era ruim somente piorou, pois, além do aperto e do 

barulho dos infantes, a família tinha que conviver, na minúscula clausura, com o odor 

do animal que, diga-se de passagem, era insuportável! 

Desta feita e tão logo encontraram o companheiro contaram-lhe que se 

desfizeram do animal e que nada havia melhorado, pelo contrário, a piora era 

inconteste, modos que, sem o bode, o retorno ao status quo remontava ao Paraíso 

pintado por Dante! 

Moral da história: nada é tão ruim que não possa piorar e exatamente nesse 

quadro que, em terrae brasilis, tramita a Proposta de Emenda Constitucional n.º 

171/93, a fim de estampar na Constituição Cidade nova e reduzida faixa etária como 

marco regulatória da inimputabilidade penal, assemelhando-se, em tudo, com anedota 

desfiada linhas atrás, vez que diante de uma pseudo e putativa solução, dar-se-á o 

start para uma avalanche de sucessivos e previsíveis problemas, o que se cumpre a 

todo custo evitar. 

Alea jacta est! 
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1 A construção dos direitos humanos e a positivação no texto constitucional 

Uma vez enfrentado o atual contexto de formação e conformação normativa 

dos direitos humanos nas cartas constitucionais dos Estados democráticos – por essa 

razão denominados de direitos fundamentais -, perceberemos que a preocupação 

global com a defesa de tais direitos foi tardia. Por essa razão é que os pequenos 

avanços no que concerne ao desenvolvimento de mecanismos internacionais de 

garantias de direitos, podem ser considerados significativos. Nesse sentido, bem 

leciona Fábio Konder Comparato, quando remete a reflexão à Declaração Universal de 

Direitos Humanos, de 1948: 

  

Foi durante o período axial da História, como se acaba de assinalar, 
que despontou a ideia de uma igualdade essencial entre todos os 
homens. Mas foram necessários vinte e cinco séculos para que a 
primeira organização internacional a englobar a quase totalidade dos 
povos da Terra proclamasse, na abertura de uma Declaração 
Universal de Direitos Humanos, que todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos3. 

 

À época não se dedicava a devida densidade normativa à normatização 

internacional de proteção aos direitos humanos. Não se via ali, o início sólido de um 

sistema de proteção aos direitos humanos. Era a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, a conformação de uma ideologia de proteção, um consenso entre os 

Estados, ainda em busca de uma uma estruturada força normativa, como ensina 

Gustavo Zagrebelsky: 

 

Em el espíritu de la Revolución francesa, la proclamación de los 
derechos servía para fundamentar uma nueva concepción del poder 
estatal, determinando sus condiciones de legitimidade sobre la base 
de uma orientación liberal. La Declaración no era propriamente 
derecho positivo, sino um “reconocimiento” de las “verdades” de uma 
filosofia política, presentada como el espíritu común de toda uma 
época, que pedia ser llevada del campo de la teoría al de la práctica. 
El objetivo que se perseguía era la demolición de las estructuras del 
Ancien Régime y la instauración del reino de la libertad y la igualdad 
jurídica em uma sociedade que aún no conocía ni la uma ni la outra y 
que sólo habría podido conocerlas a través de uma profunda reforma 
de la legislación civil, penal y administrativa4.  

                                                           
3 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 24.  
4 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madri: Editorial Trotta, 
2011, p. 52. 
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Uma vez instalado um compromisso entre os Estados acerca da proteção 

internacional dos direitos humanos, o significado de direitos fundamentais 

paulatinamente era efetivado perante o cenário mundial. Assim sendo, o ser humano 

como titular e beneficiário dos direitos fundamentais/humanos, como traz a reflexão de 

Luigi Ferrajoli:  

  

São “direitos fundamentais” todos aqueles direitos que dizem respeito 
universalmente a “todos” os seres humanos enquanto dotados do 
status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz de agir. 
Compreendo por “direito subjetivo” qualquer expectativa positiva (a 
prestação) ou negativa (a não lesão) vinculada a um sujeito por uma 
norma jurídica, e por status a condição de um sujeito prevista também 
esta por uma norma jurídica positiva qual pressuposto da sua 
idoneidade a ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que 
estão em exercício5. 

 

E que não se pense estarmos diante de mera divergência terminológica entre 

direitos fundamentais e humanos. Delimitar e estabelecer a premissa de que a eficácia 

de tais direitos, depende dessa diferenciação, é fundamental. André de Carvalho 

Ramos bem esclarece a diferença sob o enfoque citado: 

 

A união de termos mostra que a diferenciação entre direitos 
humanos, representando os direitos reconhecidos pelo Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, e os ‘direitos fundamentais’, 
representando os direitos positivados nas Constituições e leis 
internas, perde a importância, ainda mais na ocorrência de um 
processo de aproximação e mútua relação entre o Direito 
Internacional e o Direito interno na temática dos direitos humanos. [...] 
Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos 
considerado indispensável para uma vida humana pautada na 
liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos 
essenciais e indispensáveis à vida digna6. 

 

E a realidade mundial se traduziu no aspecto brasileiro de afirmação histórica 

dos direitos humanos, positivados na carta constitucional de 1988, como leciona José 

Roberto Anselmo, para quem: 

                                                           
5 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Tradução de 
Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior e Sérgio 
Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 9. 
6 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 27. 
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Os Direitos e Garantias Fundamentais expressos na Constituição de 
1988, a exemplo do que aconteceu no plano internacional, também 
foram o resultado de um processo histórico. As Constituições 
brasileiras, seguindo esse processo histórico, refletiram os vários 
momentos de concessões de direitos. A Constituição Federal de 1988 
foi a que trouxe o maior volume de direitos fundamentais7. 

 

Os direitos fundamentais assumem, assim, posição de definitivo destaque na 

sociedade quando se inverte a histórica relação existente entre o Estado e o particular, 

reconhecendo-se ao indivíduo a existência de direitos face ao Estado. Elemento 

fundamental nesta inversão de forças foi a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, promulgada na França em 1789, que assegurava no segundo de seus 

dezessete artigos, que “...o fim de toda associação política é a conservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem.” 

 

2 A dignidade humana como núcleo da inimputabilidade penal do brasileiro e 
dos demais direitos fundamentais no constitucionalismo contemporâneo 
 A partir deste momento os Estados modernos atinaram para a necessidade da 

consagração do Estado Democrático de Direito, primordialmente em sua Constituição, 

alertados pelo artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão8. A 

democracia assume, portanto, o seu papel de essencialidade em relação à previsão e 

proteção dos direitos fundamentais. Não por outra razão manifestou-se José Carlos 

Vieira de Andrade, nestes termos: 

 
Importa salientar aquele que é talvez o aspecto mais significativo da 
influência do factor democrático, porque modifica o próprio sentido 
dos direitos fundamentais – ao lado de uma dimensão subjectiva, 
tende agora a reconhecer-se-lhes uma dimensão objectiva. Até aqui, 
os direitos fundamentais eram posições do indivíduo perante e contra 
o Estado, destinados a salvaguardar uma esfera de autonomia, que 
correspondia, afinal, à autonomia liberal da própria sociedade em 
face do Estado. Porém, ao valorizar-se um certo sistema de 
organização da vida política e de legitimação do poder, os direitos 
fundamentais, e, em particular, a igualdade de todos no uso e fruição 
desses direitos, passaram a estar intimamente ligados à forma de 
governo. A democracia torna-se, nesse contexto, numa condição e 
numa garantia dos direitos fundamentais e, em geral, da própria 
liberdade do homem9. 

 

                                                           
7 ANSELMO, José Roberto. Direito Constitucional. Bauru/SP: Spessotto, 2017, p. 85. 
8 Art. 16. “Uma sociedade em que a garantia dos direitos não está prevista nem a separação de 
poderes está determinada, não possui uma Constituição.” 
9 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Op. cit. p. 46 
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Elevada como se fez a dignidade humana, ao nível material de fundamento 

do Estado Democrático (e social) de Direito brasileiro (art. 1º, III da CF de 1988), 

imprescindível é a interpretação do conteúdo de seus designativos, como alicerce não 

somente às decisões judiciais, mas também à edição de regras. Pietro de Jesús Lora 

Alarcón traz em sua obra a noção precisa acerca do tema: 

 
Nessa seara, cumpre também assinalar, nos marcos do chamado 
neoconstitucionalismo ou constitucionalismo de princípios, a 
consideração de que os direitos consagrados em normas outrora 
vistas como de efetividade diferida, sobre a base de uma 
interpretação irresponsável da sua programaticidade – normas 
programáticas, hoje são normas que exigem sua aplicabilidade 
imediata. Tais normas que se referem a direitos sociais, quando 
efetivadas, supõem uma ação estatal destinada a promover soluções 
a problemas que impedem o surgimento de uma condição mínima de 
vida do ser humano. Destarte, a dignidade humana, como base para 
o exercício da liberdade, é prestigiada de maneira direta, através de 
uma interpretação que obriga o Estado a trabalhar com um sentido de 
justiça social definido e decisivo10. 

 

E o autor solidifica seu raciocínio ao tratar da dignidade humana, bem 

definindo os patamares existenciais dos seres, sobre os quais deve-se compreender 

como destinatários do reconhecimento da dignidade, a saber, a pessoa humana: 

 

Nessa teoria, a coisa, o indivíduo e a pessoa, são considerados 
patamares existenciais, sendo que, a primeira é o ser sem unidade, 
pois se uma coisa quebra nada morre nela. O quebrar coisas nos dá 
coisas. Porém, ao tomar-se contato com o biológico nos deparamos 
com os indivíduos. E, dentre os indivíduos distinguimos os das 
espécies não humanas, mas que apresentam potência vital, e o 
indivíduo da espécie humana. Este último é algo a mais ou 
representa algo a mais que um indivíduo, pois é uma pessoa, uma 
substância individual de natureza racional. Assim, tão somente do 
indivíduo da espécie humana, transformador consciente da realidade, 
com plena percepção do seu tempo, é dizer, das noções de passado, 
presente e futuro, pode-se cobrar responsabilidade, posto que é o 
único que converte natureza em cultura, distinguindo dentre o bom e 
o ruim, o aceitável e o condenável, o razoável e o absurdo. Nesse 
sentido, o significado da dignidade expressa algo que eleva, que 
realiza, que qualifica, e que, portanto, sobrepassa os meros fatos11. 

 

Nessa linha de raciocínio, nunca é demais concluir que a “mão-de-obra” com 

origem no Poder Legislativo, não está à disposição à atuação sem o mínimo de 
                                                           
10 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Ciência política, estado e direito público: uma introdução 
ao direito público da contemporaneidade. São Paulo: Verbatim, 2011, p. 269. 
11 Idem, p. 268. 
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responsabilidade. É dizer que elementos estruturais de uma Constituição democrática 

não podem e não devem ser alterados ao gosto do desejo imediatista da opinião 

popularizada, sob o risco de retirar do texto constitucional a densidade normativa 

necessária ao respeito ao contrato social assumido. Alterações incessantes do texto 

constitucional, portanto, retiram do aspecto material da dignidade a força normativa, 

assim como retira do cidadão, o que se convencionou chamar de sentimento 

constitucional, ao que bem leciona Raul Machado Horta: 

 

O acatamento à Constituição, para assegurar sua permanência, não 
se resolve exclusivamente no mundo das normas jurídicas, que 
modela e conduz à supremacia da Constituição. O acatamento à 
Constituição ultrapassa a imperatividade jurídica de seu comando 
supremo. Decorre, também, da adesão à Constituição, que se espraia 
na alma coletiva da Nação, gerando formas difusas de obediência 
constitucional (...). A reforma constitucional exprime o rompimento do 
compromisso que mantém o equilíbrio entre os grupos sociais, a 
Sociedade e o Estado. O segredo da estabilidade da Constituição 
Norte-Americana, das Constituições monárquicas da Suécia, 
Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e Holanda decorre da 
raridade de emendas constitucionais. As modificações infrequentes 
preservam a validez da Constituição e reforçam o seu prestígio na 
alma do povo12. 

 

Agindo assim, conclui-se que iniciativas imediatistas, parte integrante da 

chamada legislação álibi, propiciam o surgimento de situações regressivas de ordem 

constitucional, no que concerne aos direitos fundamentais – como é o caso da redução 

da maioridade penal no atual contexto constitucional brasileiro. 

Corrobora a afirmação de que a idade penal do brasileiro, notadamente a 

inimputabilidade do ser humano até dezoito anos de idade, contém um núcleo 

protetivo da dignidade humana do ser humano em desenvolvimento. O artigo 228 da 

Constituição Federal brasileira de 198813, se insere no Capítulo “Da Família, da 

Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”. Mesmo Título, portanto, da Saúde, da 

Seguridade Social, da Previdência Social, da Assistência Social, da Educação, da 

Cultura e do Desporto e, dentre outros, do Meio Ambiente. Todos, direitos 

fundamentais por dedicarem proteção à dignidade humana.  

                                                           
12 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 72. 
13 “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial. 
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Entende-se, portanto, desaconselhadas restam as frequentes alterações 

formais – textuais – da estrutura constitucional, o que não se confunde, entretanto, 

com o fenômeno da mutação constitucional, como elucida Karl Loewenstein:  

 

En la mutación constitucional, por outro lado, se produce uma 
transformación em la realidade de la configuración del poder político, 
de la estrutura social o del equilíbrio de interesses, sin que quede 
actualizada dicha transformación em el documento constitucional: el 
texto de la constitución permanece intacto. Este tipo de mutaciones 
constitucionales se da em todos los Estados dotados de uma 
constitución escrita y son mucho más frecuentes que las reformas 
constitucionales formales.14  

 

Permitir, portanto, a alteração do texto constitucional para reduzir a idade 

penal de dezoito, para dezesseis anos, como sugere a Proposta de Emenda 

Constitucional 171/93, é o mesmo que abolir o conjunto de direitos humanos e 

fundamentais que formam a inimputabilidade, dos seres humanos com dezesseis e 

dezessete anos de idade. Um retrocesso às conquistas sociais. No sentido da 

proibição ao retrocesso social, já entendeu o Supremo Tribunal Federal brasileiro: 

  

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO 
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, 
PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. – O 
princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as 
conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 
que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em matéria de 
direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, 
o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou 
coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 
prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente 
reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Em consequência desse 
princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, 
assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se 
obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-
los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – 
os direitos sociais já concretizados.15 

 
                                                           
14 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel Derecho, 1986, p.164. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 639337/SPDF, Relator Min. Celso de Mello, 
Julgamento: 23/08/2011, Tribunal Pleno, Publicação no DJ: 15/09/2011. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4063691. Acesso 
em: 24 mar 2017. 
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Existem, assim, certas estruturas constitucionais que descrevem direitos 

voltados à proteção da dignidade, existentes antes mesmo da formação de qualquer 

governo editor de normas. Tais estruturas não podem ser dispensadas ao bradar do 

senso comum. Sobre tais elementos estruturais, José Joaquim Gomes Canotilho bem 

define, com a reflexão que segue: 

 

Os pressupostos teóricos da sugestão de um supreme power 
identificados pela doutrina como poder constituinte são 
resumidamente estes: (1) o estado de natureza (state of nature) é de 
caráter social; (2) neste estado de natureza os indivíduos têm uma 
esfera de direitos naturais (property) antecedentes ou preexistentes à 
formação de qualquer governo; (3) o poder supremo é conferido à 
sociedade ou comunidade e não a qualquer soberano; (4) o contrato 
social através do qual o povo “consente” o poder supremo do 
legislador não confere a este um poder geral mas um poder limitado e 
específico e, sobretudo não arbitrário; (5) só o corpo político (body 
politic) reunido no povo tem autoridade política para estabelecer a 
constituição política da sociedade16. 
 
 

Evidente que o engessamento do texto constitucional proporcionaria, diante 

da crescente evolução social enfrentada após o início de vigência dos diplomas legais, 

significaria outra sorte de retrocesso. Entretanto, nada se compara ao abandono das 

conquistas sociais, essenciais ao ser humano. 

 

CONCLUSÃO 

 A fixação, pelo legislador constituinte originário, da faixa etária de 

inimputabilidade penal atendeu a peculiar situação de que as pessoas (crianças e 

adolescentes) que se encontrem em patamar inferior a 18 (dezoito) anos ainda se 

encontram em estágio de desenvolvimento, situação que se coaduna com o 

subsequente e infraconstitucional Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Não obstante não se possa fechar os olhos ao fato de que há uma crescente 

utilização de infantes visando a instrumentalização de crimes, bem como que existem 

aqueles que cometem atrocidades que devem ser coibidas, o percentual afeto quando 

se analisa a violência como um todo é inexpressivo, daí porque acredita-se na adoção 

de outras medidas mais eficientes no combate do mal. 

 A Constituição Federal não permite alteração quando se trata dos direitos 

fundamentais que ela houve por bem adotar explícita ou implicitamente, salvo se o 

                                                           
16 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Edições 
Almedina, 2003, p. 72-73. 
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intuito for ampliar a proteção já existente; do contrário, e como ocorre quanto a 

questão da necessidade de diminuição da menoridade penal, obrigatório se faz 

assumir a indigesta posição de elaboração de um novo Pacto Social, o que colocaria 

em risco a estabilidade basilar conquistada até o presente momento, posto não se 

saber que pode sair de uma Assembleia Constituinte: não é a toa que as Cartas 

Magnas nascem para a eternidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ratificando a necessidade de 

concretização e outorga de direitos fundamentais gerais, bem como aqueles inerentes 

às condições dos infantes que se encontram sob a sua égide, converte-se em 

verdadeiro microssistema jurídico, emergindo daí sua inegável e indispensável 

importância para o atingimento dos ideais constitucionais proclamados em 05 de 

outubro de 1988. 

Eventual aprovação da redução da menoridade penal no Brasil, além de 

oportunista e anestésica, violará o superprincípio da dignidade humana, e, em efeito 

rebote, ocasionará mais problemas do que qualquer solução contra a violência que 

campeia o país, até que chegará o momento em que o bode precisará sair da sala... 
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FOSFOETANOLAMINA E O DIREITO A VIDA  
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Faculdade La Salle – BRASIL  
Anhanguera Educacional – BRASIL 

 
1 Introdução 
 Desde o início das civilizações, no tocante ao mundo jurídico, o direito esteve e 

está em constante mudança, tendo em vista que o mesmo busca adaptação a 

necessidade da sociedade.  

 Visando abarcar tais necessidades, e proteger direitos considerados como 

fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana (direito à vida e a saúde) os 

juristas têm, incansavelmente travado batalhas jurídicas, sustentando que a vida, o 

bem jurídico mais precioso, deve ser prioridade em todas as decisões.  

 Neste prisma, tratando-se do bem jurídico, vida, a medicina e o direito tem se 

atrelado cada vez mais. As pesquisas científicas na área da medicina em prol a 

descoberta da cura do câncer (e outras doenças) tem crescido ano após ano. 

 Atualmente não há nenhum medicamento que ateste a cura do câncer. 

Entretanto, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo – USP, criaram 

uma substância sintética conhecida como fosfoetanolamina em sua forma sintética, 

que é capaz de neutralizar os efeitos do câncer, e que pode culminar na cura.  

 No Brasil, todo medicamento que é posto a comercialização segue uma 

burocratização a cargo da ANVISA, o que demanda tempo. Porém, considerando que 

na maioria das vezes há urgência nos casos, milhares de ações são protocoladas 

junto ao judiciário brasileiro, buscando socorro do Estado (visando que o mesmo seja 

destituído do status de soberano) para que custeie e libere o uso de tais 

medicamentos.  

 O tema principal do presente artigo, que segue a linha temática de direitos 

fundamentais a bioética e direito social a saúde, tem como finalidade explanar e 

discutir as decisões no judiciário sobre liberação do uso de medicamentos de alto 

custo e/ou em experimento com a finalidade de preservar o bem jurídico VIDA, que 

integra o complexo rol de direitos da dignidade da Pessoa Humana. 

                                                           
1 Pós graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes. 
2 Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT) 
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2 Da dignidade da Pessoa Humana 
O Ser Humano, somente pelo fato de integrar tal gênero, já é dotado de 

dignidade. Pode ser entendido como uma qualidade ou até mesmo como atributo 

inerente a todos os homens, como consequência da própria condição humana, que o 

torna detentor de igual consideração e respeito por parte de seus semelhantes. 

Classificada como um valor universal, a Dignidade independe das diferenças 

socioculturais, intelectuais, psicológicas ou físicas, todos detêm dos mesmos direitos. 

Embora diferentes em sua individualidade, apresentam, pela humana condição, as 

mesmas necessidades e faculdades vitais. 

Um dos maiores filósofos da era iluminista IMANUEL KANT (1724 - 1804) foi o 

primeiro a reconhecer que ao homem não se pode atribuir valor (preço), devendo ser 

considerado como um fim em si mesmo e em função da sua autonomia enquanto ser 

racional.  

“[...] A dignidade na visão kantiana tem por fundamento a autonomia. 
Em um mundo no qual todos pautem a sua conduta pelo imperativo 
categórico – no “reino dos afins”, como escreveu -, tudo tem um preço 
ou dignidade. As coisas que tem preço podem ser substituídas por 
outras equivalentes. Mas quando uma coisa esta acima de todo o 
preço, e não pode ser substituída por outra equivalente, ela tem 
dignidade. Tal é a situação singular da pessoa humana. Portanto, as 
coisas têm preço, mas as pessoas têm dignidade. ” BARROSO 
(2010). 

Todavia, a complexidade das relações sociais desafia constantemente o juízo, 

apresentando situações diante das quais o intérprete hesita e como consequência, 

pode acabar ferindo a dignidade da pessoa humana, prevalecendo o entendimento 

legal, que muitas vezes está amarrado a interesses políticos ou econômicos, sem 

analisar o ponto crucial do direito a viver (direito à vida), que independe da vontade de 

outros, afinal, são direitos fundamentais. 

3 Direitos Fundamentais 

Os Direitos fundamentais são de extrema importância, afinal, são fundamentais 

a plena existência humana. Neste sentido, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, inspirada por outras constituições democráticas, bem como pela 

Declaração Universal pelos Direitos Humanos de 1948, elencou inúmeros direitos e 

garantias fundamentais que constituem um grande progresso para o ser humano e 

sociedade, direitos e garantias fundamentais estes que são verdadeiras cláusulas 

pétreas do Direito Brasileiro. Vejamos: 
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)” 
 

Ainda que, a Constituição da República Federativa do Brasil, classifique os 

direitos e garantias fundamentais entre direitos e deveres individuais e coletivos 

(igualdade perante a lei, inviolabilidade do direito à vida, etc.), os mesmos seguem 

atrelados a outras classificações, tais como, direitos sociais (saúde, educação, 

trabalho, lazer...) e direitos políticos. 

 Porém, o tema central que por ora é debatido é o direito a Vida (que deveria 

estar sobreposto a qualquer lei) e o respaldo legal dentro do cenário jurídico brasileiro 

e mundial. 

 

3.1 Do direito à vida 
 O direito à vida foi consagrado constitucionalmente, como direito fundamental, 

no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a 

sua inviolabilidade. 

 Para PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em seu livro Direito Constitucional: 
“A existência humana é o pressuposto elementar de todos os demais 
direitos e liberdades disposto na Constituição e que esses direitos 
têm nos marcos da vida de cada indivíduo os limites máximos de sua 
extensão concreta. O direito a vida é a premissa dos direitos 
proclamados pelo constituinte; não faria sentido declarar qualquer 
outro se, antes, não fosse assegurado o próprio direito estar vivo para 
usufruí-lo. O seu peso abstrato, inerente à sua capital relevância, é 
superior a todo outro interesse”. 

 A doutrina, no geral, é uníssona quando se trata da vida humana, pois sustenta 

que é o princípio mais importante existente na Constituição de qualquer país, o que a 

torna um direito imprescindível ao cidadão e se firma também no princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 Desse modo, assim como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida é 

direito indisponível e inviolável a todos os seres humanos, sem distinção. 

 Nesse mesmo diapasão, assim se manifesta SARLET acerca do direito à vida: 
 “Onde Não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral 
do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência 
digna não forem asseguradas, onde não houver limitação de poder, 
enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade e os direitos 
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, 
não haverá espaço para dignidade humana e a pessoa não passará 
de mero objeto de arbítrio e injustiças”.  

 Daí, temos que o direito à vida não é somente viver, mas sim viver com 

dignidade, com o mínimo de cidadania, viver com qualidade de vida, com liberdades, 

prazeres, alegrias, à integridade moral e física, a privacidade e principalmente ao 

direito à Saúde. 
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3.2 Do direito à saúde 
 O Direito à saúde faz parte do rol de direitos chamados de direitos sociais, que 

têm como inspiração o valor do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.  

 No Brasil este direito apenas foi reconhecido em 1988 através da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Antes disso, era apenas oferecido atendimento à 

saúde para trabalhadores registrados e a suas famílias, as outras pessoas tinham 

acesso a estes serviços como um favor e não como um direito. 

 Durante a Constituinte de 1988 as responsabilidades do Estado foram 

repensadas a promover a saúde de todos e passou assim constar em seu texto legal. 

Vejamos: 
 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 
 

 Mais adiante, a Constituinte de 1988 se manifestou de forma direta ao Direito à 

Saúde. Vejamos: 
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. (Grifo nosso) 
 

Quando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tratou em 

seu artigo 196, que a Saúde é direito de todos e dever do estado, nasceu naquele 

momento a imposição do Estado em zelar pela saúde do indivíduo dotado de direitos e 

deveres. 

A muito a corte máxima do Brasil, o Supremo Tribunal Federal – STF, em 

atendimento ao preceito constitucional, tem proferido decisões a garantir o acesso a 

medicamentos e tratamentos médicos, cabendo aos entes federados, em 

responsabilidade solidária, fornecê-los. 

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a 

administração pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos 

constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde. 

Quando se trata de vida, o judiciário não pode se sobrepor a este direito, e 

neste sentido encontra-se diversas discussões nos tribunais brasileiros e nas cortes 

superiores, tais como STJ e STF.  

Ademais, mesmo que o CNJ recomende aos juízes que evitem conceder 

produtos e medicamentos não registrados pela ANVISA, é plausível seu deferimento 

nos casos em que os produtos já registrados se demonstrem ineficientes em satisfazer 

as necessidades ou terem baixo custo benefício em relação aos pleiteados. 
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4 Da Fosfoetanolamina 
De gênesis, é imperioso diferenciar a fosfoetanolamina da fosfoetanolamina 

sintética. A primeira, é encontrada em todos tecidos e órgãos animais e “é uma 

substância naturalmente produzida pelo corpo humano e pode ter função antitumoral, 

pela ação antiproliferativa e estimula a apoptose, que seria uma ‘morte celular 

programada’, ou seja, impede que o câncer se espalhe e produz a morte de suas 

células” (BELLINTANI, 2015, p. 04).  
Os estudos sobre a fosfoetanolamina teve início em 1936, pelo cientista Edgar 

Laurence Outhouse, do Departamento de Pesquisas Médicas do Instituto Banting da 

Universidade de Toronto, Canadá. Já a segunda, começou a ser estudada na década 

de 70, mas, só em meados dos anos 90, através do grupo de estudos da Universidade 

de São Paulo – Unidade de São Carlos, liderado pelo químico Sr. Gilberto Orivaldo 

Chierice, que começou a ser usada no combate ao câncer. 

A fosfoetanolamina sintética, após ingeridas pelo paciente portador da 

moléstia, mostra ao sistema imunológico as células cancerosas que devem ser 

removidas do corpo, isto é, o sistema imunológico mata as células cancerígenas e, 

assim, o tumor desaparece. 

 

5 Da importância da ANVISA 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma Autarquia Federal, 

com previsão legal nas Leis nº 6.360/1976 e 9.782/1999: 

Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a ANVISA só reconhece uma 

substância como medicamento, liberando assim o seu uso e comercialização, após 

passar por um rigoroso processo (pesquisa clínica).  

Moura e Okiyama (2015, p. 02) descreve as quatro fases da pesquisa clínica: 
 
“Na primeira fase da etapa clínica, voluntários sadios são submetidos 
à nova "droga" para se determinar e estabelecer a maior dose 
tolerável, a menor dose efetiva, relação entre dose e efeito, duração 
do efeito e efeitos colaterais. Na segunda fase, submete-se os 
primeiros pacientes a estudos controlados para demonstrar a 
efetividade potencial do medicamento e estabelecer a segurança do 
princípio ativo em pacientes afetados por determinada doença ou 
condição patológica. Respostas obtidas nesta fase, servem de base 
de dados para estudos ampliados da terceira fase, que envolvem 
vários centros de pesquisa pelo mundo. Esta etapa estabelece o perfil 
terapêutico do novo medicamento, como as indicações, a via de 
administração, a dose, as contraindicações, os efeitos colaterais, as 
medidas de precaução, a demonstração de vantagem terapêutica 
quando comparado a outros produtos, a farmacoeconomia, bem 
ainda a qualidade de vida do paciente usuário. Após a terceira fase, o 
medicamento é aprovado para comercialização, porém o 
monitoramento continua com a quarta fase, o chamado 
monitoramento pós-comercialização, onde se verifica o 
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comportamento do medicamento em grandes populações, surgimento 
de novas reações adversas e/ou confirmação das já conhecidas, 
além de estabelecer o valor terapêutico do medicamento. ” 

 

Insta frisar que a importância de rigor em tal processo, dá-se em razão de não 

permitir a distribuição, uso e comércio de qualquer substância que visam a cura de 

enfermidades sem saber ao certo as consequências que estas podem causar no 

paciente. O referido rigor busca evitar que erros como o da Talidomina, uma droga 

distribuída no Brasil em meados da década de 50, com o objetivo de tratar náuseas 

em gestantes, sem ter tido a certeza dos efeitos colaterais que ocasionou inúmeros 

danos em crianças que nasceram com focomielia3 se repita. 

  

6 A legalização e judicialização da fosfoetanolamina 
 A fosfoetanolamina sintética, após os pesquisadores terem obtidos excelentes 

resultados nos experimentos com animais (camundongos), mesmo diante da incerteza 

de cura e dos riscos, passou a ser distribuída gratuitamente pela unidade da 

Universidade de São Paulo – USP em São Carlos – SP.  

 Mesmo com a crescente procura, a USP, através da portaria IQSC n°. 

1389/2014, suspendeu a fabricação e a distribuição da substância em seus 

laboratórios, o que ocasionou a propositura de milhares ações judiciais, a fim de 

compelir a USP e o Estado de São Paulo a conceder a substância. 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), ante as inúmeras ações judiciais 

protocoladas, bem como, a ausência do registro da substância junto a ANVISA, 

cassou inúmeras decisões liminares que compelia a USP fornecer a pílula. Entretanto, 

uma paciente em estado terminal, com laudos médicos que atestava a utilização e a 

necessidade da substancia para cessar (reduzir) os efeitos da neoplasia, ingressou 

com um recurso perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo a suspensão da 

decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). 

 Em outubro de 2015, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson 

Fachin, concedeu medida cautelar, suspendendo a decisão do TJ-SP, determinando o 

fornecimento da substancia a um paciente em fase terminal, no Rio de Janeiro. Após 

isso, milhares de interessados “entraram na Justiça” para garantir o acesso à 

substância para o tratamento de câncer. Com isso, inúmeros juízes determinaram que 

a Universidade de São Paulo – USP e a Fazenda Pública de São Paulo concedesse a 

substância. 

 A decisão do Ministro Luís Fachin, suspendendo a decisão do TJ-SP, não 

alterou a jurisprudência do STF quanto a concessão de medicamentos sem registro na 
                                                           
3 Encurtamento dos membros junto ao tronco. 



Thiago Moreira Rodrigues & Weder de Lacerda Silva 465 

ANVISA, isto é, segundo a jurisprudência do STF, o registro de medicamento perante 

a ANVISA é obrigatório. Inclusive, o STF, através da Suspensão da Tutela Antecipada 

(STA) 175, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes e fora aprovada por 

unanimidade pelo Plenário do STF, entendeu que o registro de medicamentos na 

ANVISA é medida de saúde Pública.  

 Em que pese o artigo 12º da Lei nº 6.360/1976 dispor que nenhum dos 

produtos, a que se refere a Lei, inclusive os importados, podem ser industrializado, 

exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde, 

o art. 24 da mesma lei, está expresso que estão isentos de registro os medicamentos 

novos, destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, podendo, 

inclusive, ser importados mediante expressa autorização do Ministério da Saúde, ou 

seja, por ser uma substância experimental, a mesma está isenta de registro. Neste 

diapasão, a Associação Médica Mundial (AMM) –– conhecida em inglês como World 

Medical Association - WAN ––, através da Declaração de Helsinque, elaborada em 

1964 e atualizada em 2013, na 64ª Assembleia Geral da AMM, em seu art. 37º 

recomendou: 
 
“Art. 37. No tratamento de um determinado paciente, onde 
intervenções comprovadas não existem ou outras intervenções 
conhecidas se mostraram inefetivas, o medido, depois de buscar 
conselho especializado, com consentimento informado do paciente ou 
de representante legalmente autorizado, pode usar uma intervenção 
não comprovada se em seu julgamento ela oferece a esperança de 
salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Esta 
intervenção deve, em seguida, tornar-se objeto de pesquisa 
desenhada para avaliar sua segurança e eficácia, em todos os casos 
a nova informação deve ser registrada e, quando apropriado, tornada 
disponível publicamente. ” 

 

Insta frisar que a decisão do Min. Fachin se pautou no caso concreto, isto é, no 

entender do ministro, a concessão dessa medida cautelar não causaria lesão à ordem 

pública, o paciente estava em estado terminal e o fornecimento desta substancia, 

segundo os laudos médicos protocolados, era a única –– última esperança –– de 

garantir uma qualidade de vida e ao paciente.  

 Com a criação da Lei Federal nº. 13.269/16, oriunda do Projeto de Lei n°. 

4.639/2016, aprovada e sancionada em tempo recorde, milhares de ações voltaram a 

ser ajuizadas com o objetivo do fornecimento da substancia. 

 Com a promulgação, a Anvisa fora obrigada a autorizar os laboratórios produzir 

e distribuir a substancia (fosfoetanolamina sintética). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331664/artigo-12-da-lei-n-6360-de-23-de-setembro-de-1976
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104159/lei-6360-76
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 Entretanto, os interessados deveriam suprir alguns requisitos, tais como: além 

de apresentar laudo médico comprovando o diagnóstico da patologia, deveria assinar 

o termo de consentimento e responsabilidade. 

 A Associação Médica Brasileira (AMB), interpôs uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n°. 5501 perante o Superior Tribunal Federal (STF) para 

suspender a liberação da substancia (fosfoetanolamina sintética) diante do 

fundamento que além de não ter tido o seu registro na Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), não fora realizado os testes em seres humanos e, 

consequentemente, havia desconhecimento acerca da eficácia e dos efeitos colaterais 

que o referido medicamento poderia causar, bem como a sua liberação afrontaria os 

direitos constitucionais fundamentais, como o direito à saúde (artigo 6º e 196º), o 

direito à segurança e à vida (artigo 5º, caput), e o princípio da dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, inciso III). 

 No dia 19 de maio de 2016, o Plenário do Superior Tribunal Federal (STF), por 

06 (seis) votos a 04 (quatro), deferiu a medida cautelar interposta pela Associação 

Médica Brasileira (AMB) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5501 e 

suspendeu a eficácia da Lei n°. 13.269/2016 que autorizava o uso da fosfoetanolamina 

por pacientes portadores com neoplasia maligna (câncer). 

 O ministro Luís Fachin, abriu divergência quanto a decisão do relator (Min. 

Marco Aurélio), votando por conceder a medida cautelar de forma parcial, 

interpretando o artigo 2º da Lei 13.269/16 conforme a Constituição, concedendo o uso 

da substancia por pacientes em fases terminais que comprovem, através de laudos 

médicos, a ineficácia dos outros tratamentos e a necessidade, por entender que além 

do Congresso poder autorizar a produção sem o registro em situações excepcionais, a 

Anvisa não detém competência privativa para autorizar a comercialização de toda e 

qualquer substancia. O entendimento do ministro Fachin fora seguido pelos ministros: 

Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weder. 

 

7 Considerações finais 
Por meio do presente artigo pode-se perceber que em todo tempo o direito, 

movimentando o mundo jurídico, buscou abranger todas as necessidades da 

sociedade, visando sempre a garantia dos direitos fundamentais tutelada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pelos Tratados 

Internacionais. 

As discussões travadas nos tribunais e nas cortes superiores sobre o uso da 

Fosfoetanolamina visa a proteção da dignidade da pessoa humana, ainda que, o 
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judiciário tenha que assumir riscos desconhecidos quando compele o Estado no 

fornecimento do medicamento. 

Muito já se foi abordado sobre a morosidade e a burocracia no registro dos 

medicamentos pela ANVISA, porém, quando se tratar de bem jurídico VIDA, este, 

deve se sobrepor a toda e qualquer burocracia ou lei, afinal, o judiciário não pode ser 

omisso ou negligente, pois tal direito é caracterizado como indisponível pela carta 

magna.  

Não temos o objetivo de findar a pesquisa sobre a matéria, apenas fizemos 

uma pesquisa para implementar mais a discussão sobre esse importantíssimo 

assunto, qual seja, o direito a Vida e a Saúde, tendo como base o preceito 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

A finalidade do presente artigo foi questionar e opinar sobre a aplicabilidade do 

direito em casos que versam sobre direito à vida e a saúde. Assim, parafraseando 

Amaral: 
“O Poder Público não pode destruir a esperança, extinguir a 
confiança na cura, frustrar o gravemente enfermo ou abraçar-se à 
futurologia. Caberá ao Poder Público nas ações individuais em que 
for demandado, em cada caso, juntar documentação médica posterior 
demonstrado que o uso da fosfoetanolamina não vem apresentando 
eficácia concreta no paciente demandante, único argumento 
compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, 
insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, classificado 
como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito”. 

 

            Portanto, diante de todo o exposto, a regra é que o Poder Judiciário só deve 

fornecer os medicamentos que possuem registro na ANVISA e que este seja eficaz. 

Todavia, como toda regra tem exceção, o Poder Judiciário tem o dever de fornecer 

determinada substancia a quem dela necessitar, mesmo diante da ausência de 

registro na ANVISA e da incerteza de sua eficácia comprovada, se este medicamente 

for a última esperança para o restabelecimento da saúde, fundamentando-se assim, 

no direito fundamental à saúde e à vida, protetores da dignidade da pessoa humana. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA DIRETIVA 2014/24/UE COM A INTRODUÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DAS PARCERIAS PARA A INOVAÇÃO E A VIABILIDADE DE 

SUA ADOÇÃO PARA FOMENTAR A INOVAÇÃO EM SAÚDE1 

 

Lilian Barros de Oliveira Almeida2  
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1. Introdução 

No final do século XX e no século XXI, o constitucionalismo avançou para 

uma maior interação do Estado com a ordem internacional, tendo em vista o contexto 

das integrações regionais e da globalização. O Estado Constitucional aparece hoje 

confrontado com o chamado Direito Constitucional Internacional, provocando uma 

supranacionalização ou internacionalização das Constituições dos Estados3. É 

possível observar o surgimento de novas acepções do constitucionalismo não 

exclusivamente centrado no Estado, como é o caso do constitucionalismo multinível, 

trazido pelo professor alemão Ingolf Pernice4, vislumbrando-se a possibilidade do 

exercício das funções política (legislativa e governativa), de administração e de 

jurisdição em nível nacional, europeu e global, por órgãos diversos, devendo levar-se 

em consideração a melhor forma de se alcançar determinados objetivos, em prol da 

eficiência e do cidadão. 

Com efeito, no âmbito da União Europeia, com relação ao desempenho da 

função legislativa, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia fala em 

processo legislativo e caracteriza como atos legislativos, dentre outros, as diretivas 

emanadas do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Nos termos do 

art. 288, a diretiva é o ato legislativo que vincula o Estado-Membro destinatário quanto 

                                                           
1 O presente artigo reflete resultado parcial de pesquisa que tem sido realizada pela autora no 
âmbito da disciplina Seminário de Investigação de Direito Administrativo, no curso de 
Doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. 
2 Doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. Mestre em Constituição e Sociedade pelo Instituto Brasiliense de Direito Público-IDP  
3 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes- “Brancosos” e Interconstitucionalidade: itinerários dos 
discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2012, p. 284-285. 
4 Cf. PERNICE, Ingolf- La dimensión global del Constitucionalismo Multinivel: Una 
respuesta global a los desafios de la globalización. Madrid: Ceo Ediciones, 2012. 
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ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência 

quanto à forma e aos meios. De acordo com o art. 291 do referido tratado, os Estados-

Membros devem tomar todas as medidas de direito interno necessárias à execução 

dos atos juridicamente vinculativos da União. A Constituição Portuguesa, nessa 

perspectiva e a propósito do Direito Constitucional Internacional, dispôs, em seu art. 

112, n.º 8, acerca da transposição de atos jurídicos da União Europeia para a ordem 

jurídica interna. 

Em razão da edição de diretivas europeias sobre matéria de contratação 

pública, de sua transposição à ordem jurídica interna e da consequente alteração da 

legislação referente aos contratos públicos, foi-se procedendo a uma progressiva 

“europeização” dos contratos públicos, de modo a se buscar a harmonização do 

regime legal aplicável aos contratos públicos nos Estados-membros, para a realização 

do mercado comum europeu, a propósito do prescrito no art. 3º, n.º 1, “h”, do Tratado 

de Roma5. Percebe-se, assim, que o Direito Europeu dos Contratos Públicos acaba 

por impor restrições ao livre exercício da função administrativa do Estado de celebrar 

contratos. Diante desse contexto, é possível afirmar que tal restrição pode trazer 

benefícios aos cidadãos? 

Tem-se avançado, no estudo do Direito Administrativo, à constatação de que 

a territorialização administrativa, enquanto expressão de uma Administração Pública 

estadual e fechada ao exterior, deixou de ser uma regra, revelando hoje uma 

configuração obsoleta do fenômeno administrativo, projetando-se, por exemplo, na 

determinação da normatividade aplicável pela Administração Pública. Numa postura 

antropocêntrica do agir administrativo, as pessoas e não o território, passam a marcar 

os pressupostos e a eficácia da atuação administrativa.6  

Assim é que a edição de diretivas europeias sobre contratação pública e a 

sua consequente transposição nos ordenamentos jurídicos internos podem contribuir 

para o aperfeiçoamento do exercício da função administrativa do Estado em prol dos 

cidadãos. É o que se procurará demonstrar a seguir, no que tange à Diretiva 

2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, 

relativa aos contratos públicos, que trouxe o novo procedimento das parcerias para a 

                                                           
5Cf. ESTORNINHO, Maria João- Curso de Direito dos Contratos Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2014, p. 58-60. 
6 Cf. OTERO, Paulo- Manual de Direito Administrativo, v. I. Coimbra: Almedina, 2013, p. 502-
503. A respeito do direito administrativo transnacional e da globalização do Direito 
Administrativo, conferir, respectivamente: ROQUE, Miguel Prata- A dimensão transnacional 
do Direito Administrativo. Lisboa: AAFDL, 2014; HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues 
Araújo- Globalização e o novo direito administrativo. Curitiba: Juruá, 2010. 
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inovação, que poderá ser de grande utilidade para a promoção da inovação na área da 

saúde em Portugal. 

2. As parcerias para a inovação 

2.1 Inovação, Estratégia Europa 2020 e a Diretiva 2014/24/UE 

A Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, estabelecida na Comunicação da Comissão, de 3 de março de 20107, 

estabeleceu, dentre suas prioridades, o chamado “crescimento inteligente”, que 

consiste no desenvolvimento do conhecimento e da inovação enquanto fatores 

determinantes do crescimento futuro. Para tanto, foram incentivados o reforço da 

investigação, a promoção da inovação e da transferência de conhecimentos em toda a 

União, bem como a transformação de ideias inovadoras em novos produtos e serviços 

que ajudem a enfrentar os desafios societais que se colocam a nível europeu e 

mundial. 

As Diretivas europeias sobre os contratos públicos, aprovadas no ano de 

2014, surgem já sob o signo da Estratégia Europa 2020 e apostam na contratação 

pública como instrumento de realização de políticas públicas e de incentivo à 

inovação. Às finalidades e preocupações tradicionais da contratação pública, como a 

aquisição de bens, construção de obras ou aquisição de serviços, foram-se somando 

novas preocupações e finalidades, obrigando, do ponto de vista nacional, a se 

repensar a moldura legal da contratação pública, fomentando-se uma contratação 

pública financeira, ambiental e socialmente sustentável8.  

A Diretiva 2014/24/UE, em seu considerando nº 47, destaca que as 

autoridades públicas deverão fazer a melhor utilização estratégica da contratação 

pública para fomentar a inovação9, afirmando que a aquisição de produtos, obras e 

serviços inovadores desempenha um papel fundamental na melhoria da eficiência e da 

qualidade dos serviços públicos, promovendo, por consequência, um crescimento 

econômico sustentável. Dispõe, também, em seu art. 26, item 3, que os Estados-

                                                           
7 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52010DC2020  
8 Cf.: ESTORNINHO, Maria João- A transposição das Diretivas europeias de 2014 e o Código 
dos Contratos Públicos: por uma contratação pública sustentável e amiga do bem comum. In: 
ESTORNINHO, Maria João (coord.)- A Transposição das Diretivas Europeias de 2014 e o 
Código dos Contratos Públicos. Lisboa: ICJP/CIDP, 2016, p. 7-11. 
9 A respeito da utilização da contratação pública para fomentar a inovação e da 
regulamentação normativa necessária para tanto, conferir: QUINOT, Geo- Innovation, State 
Contracting and Public Procurement Law. Trade, Law and Development, Vol. 7, Issue 1 
(2015), p. 137-155. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52010DC2020
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Membros devem prever que as autoridades adjudicantes possam aplicar a figura das 

parcerias para a inovação de acordo com o disposto na referida diretiva10. 

2.2 Objeto e âmbito de adoção das parcerias para a inovação 

Nos termos do considerando nº 49 e do art. 31, item 2, da Diretiva 

2014/24/UE, depreende-se que as entidades adjudicantes poderão adotar o 

procedimento da parceria para a inovação quando pretenderem o desenvolvimento de 

produtos, serviços ou obras inovadores, não disponíveis no mercado, tendo em vista a 

sua posterior aquisição, desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e 

custos máximos previamente acordados entre as autoridades adjudicantes e os 

participantes, sem haver necessidade de um procedimento separado para a sua 

aquisição.  

Interessante destacar o teor do art. 2º, item 1, nº 22, que preceitua o que se 

deve entender por inovação para efeitos da referida diretiva: “Inovação, a 

implementação de um produto, serviço ou processo novo ou significativamente 

melhorado, incluindo mas não limitado aos processos de produção ou construção, um 

novo método de comercialização, ou um novo método organizacional nas práticas 

empresariais, na organização do local de trabalho ou nas relações externas, 

nomeadamente com o objetivo de ajudar a resolver os desafios societais ou de apoiar 

a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.” 

Ressalte-se que, nos termos do item 6 do art. 31, a autoridade adjudicante deve 

definir, nas peças do procedimento da parceria para a inovação, as disposições 

aplicáveis aos direitos de propriedade intelectual. 

A diretiva não especificou as áreas temáticas em que poderão ser 

desenvolvidos os bens, serviços ou obras inovadoras. Assim é que o anteprojeto de 

Decreto-Lei de alteração do Código dos Contratos Públicos de Portugal, que busca 

promover a transposição das novas diretivas, esclarece, no novel art. 30-A, que a 

parceria para a inovação pode ser adotada independentemente de sua natureza e de 

suas áreas de atividade.11 

                                                           
10 Em Portugal, foi elaborado anteprojeto de Decreto-Lei de alteração do Código dos Contratos 
Públicos, para proceder à transposição das novas diretivas europeias sobre contratação 
pública do ano de 2014. O governo decidiu submeter a proposta a consulta pública, que se 
findou em outubro de 2016. O texto do anteprojeto está disponível em: 
http://www.portugal.gov.pt/pt/consultas-publicas/consultas-legislativas-encerradas/20160802-
mpi-cod-contratos-publicos.aspx  
11 Para um maior detalhamento das fases do procedimento das parcerias para a inovação, 
consoante o disposto na Diretiva 2014/24/UE e no anteprojeto de Decreto-lei de alteração do 
Código dos Contratos Públicos de Portugal, conferir: DE MATOS, Sara Yaounis Augusto- 
Novos tipos de procedimentos pré-contratuais. In: ESTORNINHO, Maria João; MARTINS, Ana 

http://www.portugal.gov.pt/pt/consultas-publicas/consultas-legislativas-encerradas/20160802-mpi-cod-contratos-publicos.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/consultas-publicas/consultas-legislativas-encerradas/20160802-mpi-cod-contratos-publicos.aspx
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A autoridade adjudicante, de acordo com o artigo 31, item 1, da mencionada 

diretiva, pode decidir estabelecer a parceria para a inovação com um só parceiro ou 

com vários parceiros que efetuem atividades de investigação e desenvolvimento 

distintas. Além disso, a parceria para a inovação deverá basear-se nas regras 

processuais aplicáveis ao procedimento concorrencial com negociação e os contratos 

deverão ser adjudicados exclusivamente com base no critério da proposta com melhor 

relação qualidade/preço, em conformidade com o art. 67 da diretiva. Com efeito, na 

seleção dos candidatos, conforme dispõe o item 6 do art. 31, as autoridades 

adjudicantes devem aplicar em especial os critérios relativos às capacidades dos 

candidatos no domínio da investigação e desenvolvimento, bem como no 

desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras.12 

3. O aperfeiçoamento da política pública de saúde em Portugal, através da 
realização de parcerias para a inovação 

Uma vez exposta a caracterização das parcerias para a inovação e tendo sido 

ressaltado que a Diretiva 2014/24/UE não especificou em quais áreas ou atividades 

poderão ser desenvolvidas as referidas parcerias para a produção de soluções 

inovadoras, cumpre, no presente tópico e nos subitens seguintes, demonstrar como a 

adoção desse procedimento pode ser de grande utilidade para o aperfeiçoamento da 

política pública de saúde em Portugal. 

3.1 A saúde em Portugal e a necessidade de progresso 

Relevante artigo constante na obra coletiva “União Europeia: reforma ou 

declínio”13, publicado no final de 2016, dedicou-se a expor os principais déficits na 

área da saúde em Portugal verificados nos últimos anos, com fundamento em dados e 

estatísticas atuais. Verificou-se que os anos de vida saudável à nascença em Portugal 

são inferiores em comparação com a média dos demais países da União Europeia e 

que a prevalência de doenças crônicas em Portugal é significativamente superior. 

Observou-se, assim, altos índices de diabetes, cancro e VIH/SIDA, responsáveis por 

elevadíssimos custos de tratamento.  

                                                                                                                                                                          
Gouveia (coord.)- Atas da Conferência “A revisão do código dos contratos públicos”. 
Lisboa: ICJP/CIDP, 2016, p. 56-80. 
12 Para uma visão crítica a respeito dos diversos aspectos da regulamentação das parcerias 
para a inovação no âmbito da Diretiva 2014/24/UE, conferir: BLAY, Miguel Angel Bernal- The 
Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation. European Procurement & 
Public Private Partnership Law Review, Vol. 9, Issue 1(2014), p. 3-11. 
13 Cf. SEMEDO, João; CRISÓSTOMO, Sofia- Saúde: tanto que mudou, tanto para mudar. In: 
FERREIRA, Eduardo Paz (coord.)- União Europeia: reforma ou declínio. Lisboa: Nova Vega, 
2016, p. 245-269. 
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Outros problemas verificados no Sistema Nacional de Saúde em Portugal 

foram a falta de médicos e outros profissionais, a demora e o adiamento de consultas, 

exames e cirurgias, o caos nos serviços de urgência, a nova internação nos primeiros 

dias depois da alta médica e a ausência de informatização dos sistemas. Muito disso 

em razão das pressões recebidas por Portugal e por um conjunto de decisões 

restritivas tomadas pela Troika, que implicaram a redução da despesa pública com a 

saúde. 

Ao final da exposição dos dados acima referenciados, os autores consideraram 

que, para que haja um efetivo progresso na saúde em Portugal nos próximos anos, é 

necessária uma maior preocupação e investimento em três áreas: a) promoção da 

saúde e prevenção da doença; b) participação dos cidadãos e da comunidade nas 

decisões e na gestão; c) maior proximidade dos usuários do sistema de saúde. 

3.2 A importância da inovação para o aperfeiçoamento do sistema de saúde  

Segundo a International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment, as tecnologias da saúde podem ser definidas como qualquer intervenção 

que possa ser utilizada para promover a saúde, prevenir, diagnosticar ou tratar a 

doença. Isto inclui produtos farmacêuticos, dispositivos, procedimentos e sistemas 

organizacionais utilizados em cuidados de saúde.14 Conforme expõe Fábio Miguel 

Nogueira, em artigo interessante sobre aspectos da inovação em saúde em Portugal, 

a inovação em saúde pode, portanto, envolver tecnologias de triagem, novos 

medicamentos, terapias genéticas, técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e 

laparoscópicas, transplantes, telemedicina, dispositivos médicos de diagnóstico e 

intervenção, nanotecnologia e desenvolvimento profissional. 15 

Casimiro Cavaco Dias, economista da Organização Mundial da Saúde, no 

recente livro “O valor da inovação: criar o futuro do sistema de saúde” procurou 

relacionar as inovações tecnológicas com as inovações organizacionais, realçando a 

sua complementaridade para promover a transformação do sistema de saúde, com 

foco na prevenção da doença e na promoção da saúde.16  

Nesse sentido, o autor apresentou quatro importantes aspectos a serem 

considerados para a transformação do sistema de saúde através da inovação. Em 

primeiro lugar, a importância de um pensamento sistêmico na procura de respostas 

                                                           
14 Disponível em: http://www.inahta.org/  
15 Cf. NOGUEIRA, Fábio Miguel- Aspectos éticos da inovação em saúde em Portugal. Revista 
Bioética. 24: 1 (2016), pp. 83-90, p. 85. 
16 Cf. DIAS, Casimiro Cavaco- O valor da inovação: criar o futuro do sistema de saúde. 
Coimbra: Almedina, 2015. 

http://www.inahta.org/
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aos novos desafios. Em segundo, a conscientização de que a transformação do 

sistema de saúde requer a criação de novos conhecimentos, que reclama a sua 

utilização efetiva no cotidiano do sistema de saúde. Em terceiro lugar, a noção de que 

a nova natureza da inovação é cada vez mais centrada na pessoa enquanto 

cocriadora da inovação, bem como aberta à cooperação externa de outros parceiros. 

Por último, a concepção de que a inovação em saúde tem o potencial de aproximar a 

saúde da economia.17 

Importante destacar que, em Portugal, a Administração Central do Sistema de 

Saúde firmou contrato-programa com a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS), pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, criada pelo 

Decreto-Lei n.º 19/2010, para a prestação de serviços partilhados – nas áreas de 

compras e logística, serviços financeiros, recursos humanos e sistemas e tecnologias 

de informação e comunicação – às entidades com atividade específica na área da 

saúde, de forma a centralizar, otimizar e racionalizar a aquisição de bens e serviços no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ressalte-se que, na estrutura da referida entidade 

pública empresarial, há um núcleo específico de inovação e pesquisa ao qual, nos 

termos do seu Regulamento Interno, de fevereiro de 2016, compete, em síntese, 

promover uma cultura de inovação na SPMS e no SNS.18 

3.3 A adoção do procedimento das parcerias para a inovação como meio de 
desenvolvimento e aquisição de produtos de inovação em saúde 

A partir do que foi abordado acima, observa-se que a inovação parece ser o 

caminho para se alcançar o progresso na saúde em Portugal. Mas qual seria o 

instrumento mais eficiente para o alcance de tal resultado?  

Certo é que, de forma isolada, dificilmente os órgãos integrantes do sistema de 

saúde português19possuam todos os conhecimentos e recursos necessários para 

desenvolver e implementar a inovação em saúde. Deste modo, defende-se que 

produtos inovadores em saúde poderão ser desenvolvidos e adquiridos através do 

procedimento das parcerias para a inovação, com operadores econômicos privados, 

como uma grande opção para se efetivar a inovação, tanto tecnológica como 

organizacional, do sistema de saúde português, tão logo se concretize a transposição 

da Diretiva 2014/24/UE. 

                                                           
17 Ibidem, p. 110-115. 
18 Disponível em: http://spms.min-saude.pt/  
19 Para uma maior compreensão sobre o sistema de saúde português, sob a perspectiva do 
Direito da Saúde, conferir: ESTORNINHO, Maria João; MACIEIRINHA, Tiago- Direito da 
Saúde. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2014, p. 66-182. 

http://spms.min-saude.pt/


A contribuição da Diretiva 2014/24/UE com a introdução do procedimento (...) 
 

 

476 

Preliminarmente, importa ressaltar que tanto sistemas organizacionais de 

informação e comunicação, bem como medicamentos, vacinas, dispositivos médicos 

de diagnóstico e intervenção, dentre outros, podem se enquadrar como produtos 

inovadores ou significativamente melhorados, a serem implementados no sistema de 

saúde português como soluções inovadoras, à luz da definição de inovação constante 

no art. 2º, item 1, nº 22, da Diretiva 2014/24/UE. 

Entende-se que as parcerias para a inovação seriam o instrumento mais 

eficiente para a implementação desses produtos de inovação em saúde, tendo em 

vista que, através de um mesmo procedimento, será realizado o desenvolvimento do 

produto, bem como se irá posteriormente adquiri-lo, sem a necessidade da abertura de 

um novo procedimento e da formalização de um novo contrato. Ademais, em razão de 

o procedimento envolver investigação e desenvolvimento, os dados obtidos e os 

problemas identificados poderão ser utilizados para o contínuo aperfeiçoamento do 

setor da saúde. 

 Importante também destacar que o art. 31, item 2, da diretiva em questão, 

prevê que a parceria para a inovação deve ser estruturada em fases sucessivas de 

acordo com a sequência de etapas do processo de investigação e inovação, devendo 

ser fixadas metas intermédias a serem alcançadas pelos parceiros. Dispõe, também, 

que a autoridade adjudicante pode, no final de cada fase, decidir pôr termo à parceria, 

ou reduzir o número de parceiros, pondo termo a contratos individuais. Além do mais, 

de acordo com o item 3, as autoridades adjudicantes deverão negociar com os 

proponentes as propostas, para melhorar os respectivos conteúdos. Dessa forma, tais 

peculiaridades do procedimento das parcerias para a inovação certamente contribuirão 

para fomentar a competição entre os interessados a apresentarem excelentes 

soluções de produtos inovadores em saúde, o que trará inúmeros benefícios à saúde 

pública portuguesa. 

O conceito de inovação, constante no art. 2º, item 1, nº 22, da Diretiva 

2014/24/UE, implica também a necessidade de que a solução inovadora apresentada 

ajude a resolver os desafios societais ou apoie a Estratégia Europa 2020 para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O programa de ajustamento 

econômico e financeiro negociado por Portugal com as instituições europeias e o FMI 

incluiu fortes medidas de austeridade, especialmente a diminuição da despesa pública 
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em saúde20, o que leva a se buscar uma política pública de saúde aliada à 

sustentabilidade econômica. 

Com efeito, a implementação de produtos de inovação em saúde, valendo-se 

do procedimento das parcerias para a inovação, contribuirá para o aperfeiçoamento da 

política pública de saúde da sociedade portuguesa no âmbito da prevenção e da 

promoção da saúde, bem como conferirá sustentabilidade econômica e social. 

O desenvolvimento e a posterior aquisição, por meio das parcerias para a 

inovação, de sistemas organizacionais de informação e comunicação inovadores em 

saúde, focados na prevenção da doença, na promoção da saúde e na maior 

participação e proximidade do utilizador do serviço de saúde, têm custos muito menos 

elevados e apresentam melhores resultados em saúde, sendo também a gestão da 

doença muito mais custo-efetiva do que a reação.  

De igual forma, a implementação de novas ou significativamente melhoradas 

tecnologias da saúde, através do procedimento das parcerias para a inovação, 

também contribuirá para a sustentabilidade econômica, uma vez que, através de um 

mesmo procedimento e por custos previamente acordados, se realizará a investigação 

em saúde –  hoje financiada por fundos para investigação em saúde nacionais e 

europeus – além do desenvolvimento e da posterior aquisição de tais tecnologias.  

Embora a implementação de tais produtos de inovação em saúde também 

acarrete custos, estes devem ser considerados no contexto do valor, dos resultados e 

dos inúmeros benefícios que a inovação poderá acrescentar à sociedade. Se a 

inovação traz valor, assegura-se a sustentabilidade econômica do sistema de saúde, 

colaborando para o crescimento econômico de Portugal, reforçando a produtividade e 

atraindo investimento estrangeiro.21 Se a inovação traz valor, possibilita-se, também, a 

sustentabilidade social, tendo em vista que a promoção da inovação, de maneira 

uniforme em todo o sistema de saúde pública português, reduzirá as desigualdades 

em saúde, contribuindo para a coesão social e evitando a exclusão social, tal como 

prega inclusive a “Estratégia de Saúde da União Europeia – Investir em Saúde”.22  

 

                                                           
20 SAKELLARIDES, Constantino et al- O futuro do Estado Social e dos cuidados de saúde na 
Europa. Pode a saúde contribuir para um europeísmo renovado? In: FERREIRA, Eduardo Paz 
(coord.)- União Europeia: reforma ou declínio. Lisboa: Nova Vega, 2016, pp. 213-230, p. 
219. 
21 Cf. DIAS, Casimiro Cavaco, op. cit., p. 15. 
22 Disponível em: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/strategy/docs/swd_investing_in_health.pdf 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/strategy/docs/swd_investing_in_health.pdf
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4. Conclusão 

Através da pesquisa desenvolvida, procurou-se demonstrar como a 

europeização dos contratos públicos pode ser positiva para o aperfeiçoamento do 

desempenho da função administrativa de celebração de contratos. Partindo-se da 

análise do novo procedimento das parcerias para a inovação, introduzido pela Diretiva 

2014/24/UE, que será em breve transposto para o ordenamento jurídico português, 

verificou-se que o referido instrumento pode consistir em uma grande opção para se 

fomentar a inovação em saúde em Portugal. 

Por meio da adoção das parcerias para a inovação, será possível, através de 

um único procedimento, a investigação, o desenvolvimento e a aquisição de produtos 

de inovação em saúde focados na prevenção da doença, na promoção da saúde e na 

maior participação e proximidade do utilizador do serviço de saúde. 

Tais soluções inovadoras contribuirão para a sustentabilidade social e 

econômica do Estado e, dessa forma, será possível a harmonização da política pública 

social de saúde com a política pública econômica e financeira, em prol do cidadão, 

rompendo-se com a hierarquização entre tais relevantes políticas públicas, que tanto 

custou à saúde da população portuguesa. 
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CAPÍTULO XLIII 
 

MULHERES DO SÉCULO XIX, LITERATURA E DIREITO 
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1. Introdução 

O desenvolvimento histórico dos fatos corriqueiramente suscita questionamentos 

por parte daqueles que desejam compreender assuntos inseridos em quaisquer 

campos do saber, o que se verifica inclusive na seara da Literatura e do Direito.  

Cuida-se, neste breve artigo, de singelos pontos relativos às sombras e tristezas, 

alegrias e felicidades da mulher no século XIX3, notadamente através do exemplo 

trazido pela obra “Vasto Mar de Sargaços”. Procura-se compreender certos aspectos 

da mulher no seu contexto de época, sob o ponto de vista ora literário ora do Direito, 

socialmente e com suas idiossincrasias, atentando-se para o desenvolvimento 

histórico que conduziu à atual sociedade hipercomplexa e culminou, no Brasil, com o 

advento da Lei 11.340/2006.  

De fato, tratar do feminino e da mulher envolve, além da Literatura, o Direito Penal4 

e o Direito de Família5, dentre outros inúmeros temas. Aliás, é interessante recordar, 

nesse contexto, que a sociedade romana, que influenciou fortemente nossa sociedade 

e também o que se conhece por Direito hoje, era predominantemente machista e “o 

                                                           
1 Mestre em Direito Administrativo pela Universidade do Porto- Portugal. 
2 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
3 Com inspiração na disciplina “Temas de Direito Penal: As Mulheres do Século XIX: Vozes, 
Silêncios e Imaginário na Literatura e no Direito”, lecionada no Programa de Pós-graduação em 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais pela Professora Doutora Daniela de Freitas 
Marques. 
4 “Tornou-se necessário extrapolar o Direito de Família, invadindo um pouco o Direito Penal, 
pois aí repousam também, claramente, as questões relativas a estupro, sedução, etc., 
elementos de conteúdo moral e sexual variável de acordo com os costumes e interesses de 
cada época”, cf. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A sexualidade vista pelos tribunais. 2 ed. rev. 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. P. IX à X. 
5 “A tentativa de organização e regulamentação das relações de afeto, das consequências 
patrimoniais delas decorrentes e de se estabelecer parâmetros mínimos para o que Freud diz 
ser a sexualidade, ou a satisfação maior do ser humano é o que tange o plano da construção 
teórica do Direito de Família.” cf. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A sexualidade vista pelos 
tribunais. 2 ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. P. IX à X. 
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Direito Romano, dividido em períodos, contou, de início, com a prevalência do poder 

absoluto do pater familias, aplicando as sanções que bem entendesse ao seu grupo.”6 

Portanto, falar sobre mulheres também é cuidar de distinção por gênero. Mais do 

que isso, o tema envolve as distinções ontológicas entre homens e mulheres que não 

deixaram de existir na contemporaneidade, apesar das várias mudanças ocorridas. 

Com efeito, há algumas coisas que continuam sendo essencialmente femininas, 

apesar do desenvolvimento da história humana. Ao menos é isso que nos diz Eliana 

Brum7 ao tratar da cultura, lugar e tempo especiais das parteiras da floresta 

amazônica: 

Parto é mistério de mulher. Feito por mulheres, entre mulheres. 

Assunto delas. Está além da compreensão das parteiras da 

floresta que a vida se desenrole em berço de morte, no 

hospital, como se doença fosse. Para cada parteira, a dor é 

prenúncio do êxtase do nascimento. Oposições tão 

inseparáveis como a noite e o dia. Parto não é sofrimento, é 

festa. “Eu sou de um tempo em que já tinha de ser mãe de filho 

para conhecer o mistério. Donzela não conversava de sexo 

para não sentir prazer no falar”, sentencia Rossilda Joaquina 

da Silva, 63 anos, onze filhos, vinte netos, quatro bisnetos. 

“Quando é hora do menino chegar, a mulherada se reúne e é 

uma graça.” 

Porém, mudando-se o tempo, lugar e cultura, a mesma repórter8 retrata outro 

ângulo da distinção de gênero em uma matéria sobre um asilo de idosos na cidade do 

Rio de Janeiro: 

Noêmia viveu 86 anos para constatar mais uma duvidosa 

conquista das mulheres: a velhice é feminina. “O que não tem 

aqui é homem”, informa. “Quando aparece um, é uma alegria.” 

Na casa, há três mulheres para cada homem. Se elas são mais 

longevas, parecem condenadas à solidão, numa subtração que 

o cadastro da instituição parece piorar a cada ano.  

Mais que a estatística, o que impede o amor do outono é o que 

já atrapalhava os romances em estações mais ensolaradas. 

Elas logo descobrem que depois de velhos os homens 

                                                           
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. P. 43. 
7 BRUM, Eliane. O olho da rua: uma repórter em busca da literatura da vida real. São Paulo: 
Globo, 2008. P. 28. 
8 BRUM, Eliane. Op. cit. P. 100-101. 
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continuam levando tudo muito a sério, especialmente a si 

mesmos. Não fosse por esse detalhe atávico da personalidade 

masculina, é provável que irrompesse luxuriante primavera 

naquele miolo de mundo. “É ridículo namorar nessa idade”, 

sentencia Guilherme. “Não gosto de papadas”, desdenha 

Paulo. “Nem de múmias”.  

Diante da aspiração impossível, Paulo prefere consumar suas 

fantasias sexuais embalado pelas fotos e pelo vídeo de Cyd 

Charisse, a beautiful dynamite de Fred Astaire, cujo lugar de 

musa inalcançável o salva para todo o sempre de conhecer a 

inevitável consistência de suas “papadas”. Cyd Charisse, a de 

carne e osso, já passou dos oitenta e é provável que as tão 

suspiradas pernas exibam hoje uma hidrografia de varizes. A 

de Paulo segue com vinte, trinta, dono absoluto que é do objeto 

do seu desejo.  

Além disso, falar de mulheres é também falar de sexualidade e, por que não dizer, 

de amor. Conforme ensina Rodrigo da Cunha Pereira9, tratando-se da dimensão 

presente na totalidade da existência humana, a sexualidade, de acordo com a 

definição muito bem revelada por Freud, deve ser entendida num sentido de âmbito 

amplo e profundo, não podendo ser reduzida pobremente à genitalidade apenas, já 

que isso, indubitavelmente, reduziria assustadoramente a amplitude da compreensão 

das relações humanas. O desejo inspira o trabalho, a produção, a criação e o 

descanso, bem como alegria, prazer e dor, amar e sofrer e etc. Ainda para ele10, o 

libido traz energia para que a vida seja, como o próprio nome diz, vivida.  

Ademais11, o desejo começa com o nascimento e termina com a morte, sendo 

sustentado durante a vida. Enquanto se tem desejo, se vive. No momento em que ele 

não existe mais, acaba-se a vida, verificando-se sua ligação direta com o fato de se 

querer viver. 

Segundo Pereira12, o elemento ideológico é um dos fatores que mais se revela nas 

posições subjetivas do Direito, inclusive quando os julgadores se deparam com 

questões relacionadas à sexualidade. Ele vem em meio a uma moral sexual, 

determinando assim relações de poder. Em geral, a moral utilizada adota um 

paradigma masculino em sua essência que chega a direcionar restrições às mulheres. 

                                                           
9 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A sexualidade vista pelos tribunais. 2 ed. rev. atual. e ampl. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2001. P. IX à X. 
10 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit. P. IX à X. 
11 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit. P. IX à X. 
12 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit. P. IX à X. 
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A partir desse conflito, busca-se organizar juridicamente as relações de afeto, não 

sendo possível olvidar que a ideologia que existe em torno da moral sexual na 

sociedade atua de forma direta e permeia-se no Direito13. 

Porém, não se pode olvidar a advertência de Helena de Fátima Gonçalves de 

Castro14, para quem tratar da mulher e do feminino é difícil e pressupõe uma alteração 

no imaginário cultural, que em nossa sociedade é naturalmente mais ligado ao 

homem. A propósito, para Gonçalves de Castro15, os questionamentos sobre a 

natureza feminina remetem à questão das dúvidas acerca da própria natureza 

humana, colocando o próprio ser questionador numa situação de fragilidade, daí a 

dificuldade e a beleza do tema que nos propomos, singelamente, a tratar.  

Feita tal digressão, faz-se necessário limitar o tema, extremamente vasto e 

enriquecedor, para que venhamos a cuidar especificamente da situação das mulheres 

do século XIX, inclusive através da ótica do Livro Vasto Mar de Sargaços, com 

pinceladas de contemporaneidade. 

 
2. As Mulheres do Século XIX 

Como se sabe, as mulheres, no século XIX, eram tratadas de maneira bem distinta 

em relação aos homens. Dentre inúmeras coisas, elas possuíam menor liberdade para 

gerenciar sua própria vida civil.  

Com efeito, através de uma análise histórica regressiva, Marilza Bertassoni Alves 

Mestre16 compreende que apenas no século XX as mulheres foram conduzidas a uma 

maior liberdade e responsabilidade equiparáveis às masculinas, inclusive com 

respaldo social e da lei. 

Porém, tal perspectiva não é de gerar espanto quando se recorda que até o século 

XIX havia escravos no Brasil com o reconhecimento da própria ordem jurídica, o que 

se deu até 1888, data da abolição da escravatura pela Lei Áurea. Nesse momento 

histórico tão repugnante quanto relativamente recente, como nos diz a história, os 

                                                           
13 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit. P. IX à X. 
14 CASTRO, Helena de Fátima Gonçalves de. CALAFATE, Pedro (Orientador). 
UNIVERSIDADE DE LISBOA. Emancipação da mulher e regeneração social no século XIX 
segundo Lopes Praça. 2000. Dissertação de Mestrado. Disponível em 
<http://criticanarede.com/teses/lopespraca.pdf>. Acesso em 13 jan. 2012. P. 159. 
15 CASTRO, Helena de Fátima Gonçalves de. CALAFATE, Pedro (Orientador). 
UNIVERSIDADE DE LISBOA. Emancipação da mulher e regeneração social no século XIX 
segundo Lopes Praça. 2000. Dissertação de Mestrado. Disponível em 
<http://criticanarede.com/teses/lopespraca.pdf>. Acesso em 13 jan. 2012. P. 159. 
16 MESTRE, Marilza Bertassoni Alves. TRINDADE, Etelvina Maria de Castro (Orientadora). 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Mulheres do século XX: Memórias de trajetórias de 
vida, suas representações (1936-2000). 2004. Tese de doutorado. Disponível em 
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2290/marilsa_final.pdf?sequence=1 
Acesso em 13 jan. 2012. P. 212-214. 

http://criticanarede.com/teses/lopespraca.pdf
http://criticanarede.com/teses/lopespraca.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2290/marilsa_final.pdf?sequence=1
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seres humanos discriminavam seus iguais meramente em razão de “raça”, tratando-os 

de forma aviltante. 

Relevante também é a visão de Bárbara Figueiredo Souto17, que em trabalho 

específico analisou ideias feministas circulantes na imprensa de fins do século XIX 

buscando compreender o movimento feminista brasileiro, além do pensamento de 

mulheres que lutaram contra a discriminação e o preconceito. Para Souto18, a 

identidade feminina foi conquistada através de lutas que abrangiam espaços até então 

tradicionalmente masculinos, mediante a exposição de pontos de vista e de suas 

maneiras peculiares de pensar e agir. 

Nesse diapasão, Ana Carolina Eiras Coelho Soares19, após analisar obras da 

literatura brasileira e os romances urbanos femininos Diva, Lucíola e Senhora como 

amostras e fontes da compreensão da mulher nacional, entendeu que antigamente 

também havia muita opressão da mulher e apenas como o tempo e muita luta as 

mulheres passaram a ter seu espaço mais respeitado pelos homens. 

Noutro giro, Isabela Guimarães Rabelo do Amaral20 se propôs a investigar o Direito 

Civil do período imperial, que no Brasil se estendeu até o século XIX, 

concomitantemente com a visão das Ciências Naturais, da religião e da literatura, 

dentre outras, bem como sua influência na manutenção da condição de inferioridade 

social da mulher, com ênfase no estudo da legislação vigente e da doutrina 

desenvolvida por juristas brasileiros.  

Em seu estudo, verificou a autora21 que a mulher recebia um tratamento largamente 

diferenciado em razão da diferença de gênero, incluindo o seguinte: (1) submissão à 

autoridade jurídica alheia e incapacidade da mulher casada; (2) aplicação diferenciada 

da sanção pela prática de ato sem consentimento paterno; (3) tratamento diferenciado 

na aplicação da pena de deserdação; (4) previsão de inalienabilidade dos bens dotais; 

(5) tratamento diferenciado em relação ao adultério; (6) regras diferenciadas para a 

                                                           
17 SOUTO, Bárbara Figueiredo. Feminismo Tipográfico: mulheres em luta na segunda metade 
do século XIX. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, São Paulo, julho 
2011. Disponível em  
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300453211_ARQUIVO_TextoparaAnpuh2
011.pdf>. Acesso em 13 jan. 2012 
18 SOUTO, Bárbara Figueiredo. Op. cit. P. 14. 
19 SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Nos caminhos da pena de um romancista do século 
XIX: o Rio de Janeiro de Diva, Lucíola e Senhora. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, 
v. 30, nº 60, p. 195-209 – 2010. Disponível em  
< http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n60/a11v3060.pdf>. Acesso em 13 jan. 2012. 
20 AMARAL, Isabela Guimarães Rabelo do; ROBERTO, Giordano Bruno Soares (Orientador). 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. A Influência do Direito Civil Imperial na 
Manutenção da Inferioridade Social da Mulher. 2009. Monografia (Trabalho de conclusão do 
curso de direito).  
21 AMARAL, Isabela Guimarães Rabelo do; ROBERTO, Giordano Bruno Soares (Orientador). 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Op. cit. PP. 40-63. 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300453211_ARQUIVO_TextoparaAnpuh2011.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300453211_ARQUIVO_TextoparaAnpuh2011.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n60/a11v3060.pdf
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viuvez; (7) restrições na celebração de esponsais; (8) restrições na criação dos filhos e 

exercício do pátrio poder exclusivamente pelo pai; (9) restrições no exercício de tutela 

e curatela; (10) restrições na realização de doações; (11) restrições na prestação de 

fiança; (12) restrições na atuação como testemunha em testamentos; salvo algumas 

raras exceções. 

Com tantas disparidades de tratamento em relação aos homens, a pesquisadora22 

confirma sua hipótese, qual seja, de que o Direito Civil durante o império brasileiro 

constituía muitas vezes simples recepção das leis que vigoraram no período da 

colonização. Dessa maneira, ele “pode ter influenciado na condição de inferioridade 

social, submissão e incapacidade da mulher, corroborando o que já era pregado pela 

Igreja, pela sociedade e pelas Ciências Naturais.” 

Porém, adverte ela23 que não se deve, partindo de uma ótica contemporânea, 

concluir que o Direito era preconceituoso, já que, como ciência social aplicada, ele é 

reflexo da sociedade, portanto, como é cediço, recebe influências e a influencia a um 

só tempo, numa posição dual e bivalente. 

Ademais, a distinção de tratamento entre homens e mulheres, em alguns casos, 

também podia resvalar em proteção penal, conforme positivava o Código Criminal do 

Império do Brasil, inclusive implicando em suspensão do processo e da pena em 

algumas hipóteses, como a de gravidez, verbis: 

 

Art. 43. Na mulher prenhe não se executará a pena de morte, 

nem mesmo ella será julgada, em caso de a merecer, senão 

quarenta dias depois do parto.  

 

Segundo o Código Criminal imperial, as mulheres não podiam ser condenadas às 

penas de galés, conforme disposto em seu artigo 4524, havendo ainda certa distinção 

entre as mulheres que se dedicavam à prostituição em relação às demais, consoante 

seu artigo 22225, o que foi suprimido na contemporaneidade. Ainda ao tempo do 

                                                           
22 AMARAL, Isabela Guimarães Rabelo do; ROBERTO, Giordano Bruno Soares (Orientador). 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Op. cit. PP.  76-77. 
23 AMARAL, Isabela Guimarães Rabelo do; ROBERTO, Giordano Bruno Soares (Orientador). 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Op. cit. PP.  77. 
24 Código Criminal do Império. Art. 45. A pena de galés nunca será imposta: 1º A's mulheres, 
as quaes quando tiverem commettido crimes, para que esteja estabelecida esta pena, serão 
condemnadas pelo mesmo tempo a prisão em lugar, e com serviço analogo ao seu sexo.  
25 Código Criminal do Império. Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, 
com qualquer mulher honesta.  
Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida.  
Se a violentada fôr prostituta.   
Penas - de prisão por um mez a dous annos.  
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Código Criminal do Império, havia pena criminal por adultério tanto ao homem quanto 

à mulher, porém com relativa distinção entre os homens e as mulheres, verbis: 

Art. 250. A mulher casada, que commetter adulterio, será 

punida com a pena de prisão com trabalho por um a tres 

annos. A mesma pena se imporá neste caso ao adultero.  

Art. 251. O homem casado, que tiver concubina, teúda, e 

manteúda, será punido com as penas do artigo antecedente.  

Outra distinção interessante, realizada pelo Código Criminal do Império, dizia 

respeito às mulheres que andassem mendigando em companhia de seus maridos, não 

sendo elas consideradas para o cômputo do número de integrantes do concurso de 

pessoas. Senão, vejamos: 

Art. 296. Andar mendigando: [...] 4º Quando mesmo invalidos 

mendigarem em reunião de quatro, ou mais, não sendo pai, e 

filhos, e não se incluindo tambem no numero dos quatro as 

mulheres, que acompanharem seus maridos, e os moços, que 

guiarem os cégos. 

Penas - de prisão simples, ou com trabalho, segundo o estado 

das forças do mendigo, por oito dias a um mez.  

Assim, as mulheres do Século XIX não tinham independência, mas eram 

subordinadas aos seus pais e posteriormente aos seus maridos. Tal cenário fazia 

parte do contexto da época e fincava raízes na literatura, no Direito e em diversos 

campos de atuação do ser humano.  

 

3. A Visão do Livro Vasto Mar de Sargaços 
Como exemplo da situação das mulheres no Século XIX em todo o mundo, colhe-

se a obra de Jean Rhys, autora do livro Vasto Mar de Sargaços. Busca-se, na análise 

dessa obra, verificar a existência ou não de situação de independência da mulher em 

relação ao homem, bem como as consequências da realidade existente. 

Contudo, pela riqueza da obra, há, primeiramente, que se estudar a autora e o local 

da trama para, em seguida, se adentrar em seu conteúdo propriamente dito, o que se 

faz com a finalidade de se melhor compreender a mensagem do livro. 

Jean Rhys “nasceu em Roseau, Dominica, uma das ilhas do Barlavento, nas Índias 

Ocidentais, e aí passou a infância. O pai era um médico natural do País de Gales e a 

mãe era crioula – ou seja, mulher branca nascida nas Índias Ocidentais.”26 

Assim, a título de contextualização, a Encyclopaedia Britannica27 esclarece: 

                                                           
26 RHYS, Jean. Vasto Mar de Sargaços. Tradução de Francis Wyndham. Lisboa, 2009. 
Bertrand Editora. P. 9. 
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Dominica: República do Caribe, membro do Commonwealth, 

situada nas Pequenas Antilhas, entre as ilhas de Guadalupe 

(ao N.) e Martinica (ao S.). Capital : Roseau. Área: 751 km2 

População. (1989): 82.800 hab. Colônia do Reino Unido (1805), 

depois Estado associado (1967), tornou-se independente em 

1978. Devastada por furações em 1979 e 1980, é uma das 

nações mais pobres do Caribe.  

Em seguida, aduz28: 

Barlavento: Grupo de ilhas nas Índias Ocidentais, que formam 

a parte meridional das Pequenas Antilhas. Integram-no a 

Martinica (departamento francês) Dominica, os ex. Estados 

associados britânicos de São Vicente, Santa Lúcia e 

Grenadines do Norte. Grenada tornou-se independente em 

1974. A economia local baseia-se na agricultura (cacau, cana-

de-açúcar, frutas cítricas, banana, algodão) e suas relações 

comerciais se fazem sobretudo com a Grã-Bretanha, EUA e 

Canadá. O grupo ocupa uma área total de 2.455 km2. Martinica 

é a maior das ilhas, com 1.100 km2.  

A Dominica (ou Domínica) é um Estado cuja independência foi proclamada em 

1978 e é constituído pela ilha homónima, colonizada por tribos guerreiras caraíbas que 

habitaram a ilha de Dominica antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1493. Em 

1967, como parte de sua história, tornou-se um Estado livre associado ao Reino 

Unido, que continuava controlando a política externa e de defesa da ilha.  

Adiante, constata-se ainda, que Rhys, “com a idade de dezesseis anos, veio para a 

Inglaterra, onde viveu durante a Primeira Guerra Mundial. Casou então com um poeta 

holandês e viveu durante dez anos uma existência itinerante e sem raízes na Europa 

continental, sobretudo em Paris e Viena.”29 Segundo Ford Madox Ford, que foi seu 

patrocinador, Jean Rhys possui “um instinto aterrador e uma paixão tremenda – quase 

sinistra! – pela defesa da causa dos abaixo-de-cão”30, além de um “singular instinto de 

forma”31, que fizeram dela uma escritora profundamente interessante.  

                                                                                                                                                                          
27 Encyclopaedia Britannica, vol. 3. São Paulo: Editora Encyclopaedia Britannica Consultoria 
Editorial Ltda, 1993. P. 178. 
28 Encyclopaedia Britannica, vol. 3. São Paulo: Editora Encyclopaedia Britannica Consultoria 
Editorial Ltda, 1993. P. 483. 
29 RHYS, Jean. Op cit. P. 9. 
30 RHYS, Jean. Op cit. P. 9. 
31 RHYS, Jean. Op cit. P. 10. 
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Quanto ao local da trama, a Jamaica, também é relevante colher algumas 

informações, primeiramente segundo a Encyclopaedia Britannica32, para a qual a 

Jamaica é um país das Antilhas, membro do Commonwealth, situado a 144 km ao Sul 

de Cuba, com área de 10.962 km² e com população, em 1990, de aproximadamente 

dois milhões e quinhentos mil habitantes, cuja capital é Kingston. Adiante, prossegue a 

Encyclopaedia33: 

Apenas as grandes Antilhas mereceram maiores atenções dos colonizadores 

espanhóis. Ali iniciaram eles o cultivo de cana de açúcar, introduziram escravos 

africanos para substituírem a população indígena, que não suportava o trabalho servil. 

As outras ilhas permaneceram desabitadas pelos europeus, embora sob domínio 

espanhol. Por volta de 1515, o navegador Juan de Bermúdez descobriu o arquipélago 

das bermudas. Somente em Cuba, Haiti, Porto Rico e Jamaica estabeleceram-se 

núcleos coloniais estáveis, com a fundação de Havana (1514), São Domingos (1496), 

San Juan de Porto Rico (1508) e Villa de la Vega (atual Spanish Town, 1523). 

Holandeses e franceses começaram a estabelecer-se nas Índias Ocidentais no Séc. 

XVII. Também os Ingleses procuraram colonizar a região, ocupando (1612) as 

Bermudas e estabelecendo-se em St. Caitts, Barbados, Nevis, Antígua e Montserrat 

(1625-1632). Em 1648, iniciaram a colonização das Bahamas; nove anos depois 

chegaram à Jamaica. A partir de 1662, a administração das Índias Ocidentais inglesas 

passou a controle direto da coroa. Em 1670, pelo tratado de Madrid, a Espanha 

reconheceu o domínio Inglês. Em 1763, a França cedeu à Inglaterra, pelo tratado de 

Paris, as ilhas de São Vicente, Grenada, Grenadines e Tobago. 

Adiante, o Mar de Sargaços, contextualizado com a obra sub examine, parece 

remeter à distância existente entre a Europa e a América, bem como às diferenças 

entre ambas e a dificuldade de trânsito entre esses continentes devido às algas da 

espécie dos sargaços. 

Com efeito, para Aurélio Buarque de Holanda Ferreira34, sargaço é palavra de 

origem botânica que diz respeito à “alga que ocorre, em grandes massas flutuantes, 

nos mares quentes.” Adiante, para Antônio Houaiss e Mauro de Sales Villar35, trata-se 

de “nome comum a algas flutuantes que ocorrem em mares quentes”.  

                                                           
32 Encyclopaedia Britannica, vol. 3. São Paulo: Editora Encyclopaedia Britannica Consultoria 
Editorial Ltda, 1993. P. 296. 
33 Encyclopaedia Britannica, vol. 3. São Paulo: Editora Encyclopaedia Britannica Consultoria 
Editorial Ltda, 1993. P. 234. 
34 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio. 7 ed. Curitiba: Editora Positivo, 2008. 
P. 726. 
35 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 
4. ed. rev. e aumentada. Rio de Janeiro, 2010. P. 701. 
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Já para o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa36, o significado de sargaço, 

também de origem botânica, é simplesmente “planta fucácea marinha.”  

Finalmente, a Encyclopaedia Britannica traz mais detalhes37: “Alga flutuante, 

castanha, cuja acumulação forma, sobretudo ao largo das costas da Flórida (mar dos 

Sargaços), no Atlântico, verdadeiras massas flutuantes, onde desovam as enguias. 

Comum também nas costas brasileiras.”  

O livro Vasto Mar de Sargaços é obra traduzida do original “Wide Sargasso Sea” 38, 

publicado em 1966. A linguagem do livro39 é descritiva e em 1º pessoa, mas variam os 

narradores ao longo do livro. 

Dividida em três partes, a primeira narrada pela protagonista Antoinette Cosway 

(posteriormente Antoinette Mason). A segunda é narrada por diferentes autores, 

iniciando-se pelo senhor marido de Antoinette e depois narrada por esta. A terceira 

parte novamente é narrada por Antoinette. 

A obra traz muitos sentimentos negativos e pesados, contrapostos à beleza natural 

observada na Jamaica e Dominica, o que poderia ser algum ponto de diálogo com 

livros e filmes que trazem para o estrangeiro a vivência e as tristezas de uma terra 

local, como é o caso do filme “Diamante de sangue”, embora as inúmeras diferenças 

existentes entre ambos. Trata-se, em suma síntese, de um livro profundamente 

angustiante e perturbador, além de ser triste e sinistro. 

Na 1ª parte do livro em análise, demora-se a saber o nome da protagonista, o que 

só vem a ser explicitado bem adiante no livro. Percebe-se que a protagonista vive uma 

vida e infância solitária, de quase nenhum amigo, além de pouca receptividade pelos 

jamaicanos.  Observa-se o descaso do Poder Público com as estradas e com o 

pagamento de indenizações pela alforria dos escravos. A protagonista sente-se 

sozinha e sente falta de compreensão.  

                                                           
36 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Sargaços. Disponível em 
<http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=sargaço>. Acesso em 31 out. 2011. 
37 Encyclopaedia Britannica, vol. 3. São Paulo: Editora Encyclopaedia Britannica Consultoria 
Editorial Ltda, 1993. P. 496. 
38 Seguem, a título ilustrativo, algumas imagens de Jean Rhys e das capas que já recebeu o 
livro sob exame: 

               39 Algumas palavras utilizadas na tradução, conforme nota do tradutor Francis Wyndham, foram 
“crioulo: 1. branco nascido nas Índias Ocidentais; 2. língua resultante do contato entre uma 
língua europeia e línguas africanas, sobretudo as dos escravos negros da América (patoá)”; 
além de “obeah: variantes próximas da macumba, referentes a cultos afro-americanos”, e 
finalmente “zumbi: fantasma”.  
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Solidão, nostalgia e marcas do fim da escravidão geram um período de 

insegurança, conforme se observa dos seguintes trechos: “as damas da Jamaica 

nunca tinham dado a sua aprovação a minha mãe, porque ela é a beleza em pessoa 

[dizia Christophine]” 40; “Num outro dia, ouvi-a conversar com o senhor Luttrell, nosso 

vizinho e único amigo dela [disse Antoinette]” 41. 

Depende-se muito dos ex-escravos e criados, tidos por pessoas pouco virtuosas e 

trapaceiras etc. Há ainda um conflito psicológico dela com a mãe (Annette), que se 

envergonhava dela. São retratados pesadelos, além de momentos negativos da 

protagonista, como o seguinte: “Nunca ninguém tinha me falado de macumba – mas 

eu sabia o que iria encontrar se ousasse erguer os olhos.” 42 

A mãe da protagonista se casa com o Sr. Mason em clima de inveja e 

maledicência, e de início o Sr. Mason parece não receber exatamente como filhos nem 

a protagonista tampouco seu irmão. A protagonista (Antoinette) vai morar com sua Tia 

Cora, que não entende o distanciamento do Sr. Mason em relação aos filhos. 

Percebe-se o medo do ódio dos negros nativos era constante, salvo por parte do 

Sr. Mason. A mãe da protagonista quer mudar-se de Colibri, casa da família, e tem 

profundos sentimentos negativos do lugar onde moravam, mas o Sr. Mason, 

ingenuamente, não dá crédito aos alertas quanto à inveja e maus sentimentos dos 

negros, o que acaba numa tragédia43, já que os negros destroem e incendeiam a casa 

onde a protagonista morava, além da morte do irmão de Antoinette e do papagaio da 

família, além de uma grande ferida aberta na cabeça de Antoinette, por uma pedra 

atirada por uma negra invejosa e desdenhosa em relação a ela, chamada “Tia”.  

Em certo trecho do livro, um ex-escravo diz, em tom discriminatório, que a religião 

condenava os não descendentes de negros ao inferno e também os que eram negros 

maus, excluindo, portanto, os não negros de qualquer salvação sob a ótica da sua 

religião. Posteriormente, a tia Cora coloca a protagonista em um convento em Spanish 

Town. A mãe da protagonista parece não suportar a morte do filho, e vai para uma 

casa afastada receber um tratamento aviltante, lascivo e profundamente triste, o que 

parece não adiantar e ainda agravar o seu problema. 

Em seguida, na 2ª parte do livro, a narrativa inicia-se pelo marido, recém-casado, 

de Antoinette.  A viagem de lua-de-mel começa passando por uma aldeia chamada 

“Massacre”, o que dá ideia dos sentimentos profundamente negativos que se 

                                                           
40  RHYS, Jean. Op cit. P. 17. 
41  RHYS, Jean. Op cit. P. 17. 
42 RHYS, Jean. Op cit. P. 30. 
43 “Parece que lançaram fogo à outra parte da casa – disse a Tia Cora.” cf. RHYS, Jean. Op cit. 
P. 39.  
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sucederão, inclusive no caminho sombrio, triste44 e ameaçador, apesar de suas 

grandes belezas, através do qual passam os recém-casados. 

Trata-se de um casamento rápido e sem amor, em que os noivos sequer se 

conheciam com profundidade e a vontade da mulher é colocada em 2º plano45. A vida 

do casal inicia-se relativamente bem, e o marido demonstra ter um bom coração, 

apesar de um conflito e sentimentos negativos em relação a seu pai. Com o passar do 

tempo, o marido acaba absorvendo as coisas ruins46 do local e, em consequência, vai 

se distanciando de sua mulher. Uma das coisas que mais parecem influenciar o 

marido são cartas recebidas de uma pessoa (autodenominada “Daniel Cosway”) que 

conhece fatos detalhados de sua vida e que conta meias-verdades sobre sua esposa 

e sua história.  

Profundamente influenciado por isso, ele passa, como se disse, a se distanciar, 

pensativo e reflexivo, de sua esposa. Esta não aguenta e passa a buscar ajuda de 

Christophine, sua ex-criada que é talvez sua única amiga, apesar de não ser sempre 

leal. Christophine sabe usar da macumba, e Antoinette busca sua possível intervenção 

para restaurar o “amor” que seu marido antes tinha por ela. 

Mas Christophine exige que, antes de intervir pela macumba, Antoinette tente 

contar a verdade para seu marido, o que acaba tornando as coisas muito difíceis pelos 

problemas de comunicação do casal. Christophine ainda dá uma bebida que causa 

sono à Antoinette e discute longamente com o marido desta, o que só o deixa mais 

agressivo. 

Ao tentar se comunicar, Antoinette sofre amargamente, e ainda é vítima de traição 

de seu marido com uma criada, no quarto ao lado do seu, o que acrescenta em muito 

seu sofrimento. 

Enfim, na 3ª parte do livro, Antoinette, já na Inglaterra, é cuidada por Grace Poole 

como se fosse louca. Trata-se de uma “louca” relativamente consciente e que inclusive 

“engana a cuidadora” diariamente para se ausentar do seu quarto enquanto esta 

“cochila”. 

                                                           
44 “Então apareceram três rapazinhos a olhar para nós de olhos arregalados. O mais pequeno 
trazia como único vestuário uma medalha em volta do pescoço e a aba de um grande chapéu 
de pescador. Quando lhe sorri começou a chorar.” cf. RHYS, Jean. Op cit. P. 62. 
45 “Não queres casar comigo? Não. – Falou [Antoinette] numa voz muito baixa.” cf. RHYS, 
Jean. Op cit. P. 73. 
46 “Estava cansado daquela gente. Detestava o riso deles e as suas lágrimas, a lisonja e a 
inveja, a presunção e a falsidade. E tinha ódio àquele lugar.” cf. RHYS, Jean. Op cit. P. 157. 
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Porém, a protagonista tem momentos de lucidez e momentos de falta de 

compreensão da realidade, principalmente sobre a quanto tempo está “reclusa” num 

quarto47. 

Quando é levada para passear, Antoinette, sem que sua cuidadora perceba, troca 

um medalhão por uma faca, e usa a faca contra o Sr. Richard Mason, quando este vai 

visitá-la. Então, face a tal incidente, Antoinette recebe grandes restrições aos seus 

passeios, que lhe faziam muito bem. 

Há muitos delírios e muitos pesadelos nessa parte do livro, inclusive relacionados a 

incêndios. O livro parece se encerrar com o incêndio da casa inglesa em que 

Antoinette vive, mas tudo não passa de um sonho. À guisa de conclusão, deduz-se 

que o livro pretende levar o leitor a compreender a falta de possibilidade da mulher, no 

caso Antoinette, de decidir sua vida livremente e de tomar seu próprio rumo, já que 

ela, a mulher, sempre depende da decisão de um homem, seja na infância, seja 

durante o casamento. Tudo isso acaba, no fim, por conduzir Antoinette a ser 

desrespeitada e tratada como louca, num destino trágico. 

Por todo o exposto, verifica-se que tal obra não só se desenvolve, mas também é 

concluída, como se disse, num forte clima de angústia e sofrimento, que se baseia 

fortemente na falta de respeito à realidade e à possibilidade da protagonista, 

Antoinette, de tomar suas próprias decisões na condução de sua vida e história. Nesse 

escopo, Antoinette na verdade é um símbolo de todas as mulheres desrespeitadas em 

seus direitos e ultrajadas em seus sonhos em razão da subjugação de seus interesses 

aos seus “homens”.  

Apesar do enfoque de tal obra na situação da Jamaica, isso não retira seu caráter 

universal tampouco diminui sua importância como ícone da vivência das mulheres do 

século XIX, até mesmo porque, conforme já destacado acima, pesquisadoras 

constataram que no Brasil a situação se repetia e as mulheres eram conduzidas pelos 

homens ao longo da vida sem possuírem a diretriz de sua própria história. Isso se 

repetia em diferentes lugares e até mesmo em diferentes continentes, conforme retrata 

o livro Vasto Mar de Sargaços.  

As consequências dessa situação eram muitas vezes nefastas e podiam se agravar 

pela grande dificuldade de sua contestação por parte das mulheres diretamente 

interessadas. 

 

                                                           
47 “Saio da cama e aproximo-me para as observar e tentar adivinhar por que razão me 
trouxeram para cá. Porquê? Tem de haver uma razão. Que é que preciso eu de fazer? Quando 
cheguei, de início, pensei que fosse por um dia, dois dias, talvez uma semana. [...] Mas ele 
nunca veio.” cf. RHYS, Jean. Op cit. P. 160-161. 
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4. Breve Notícia da Lei 11.340/2006 e da Proteção Contemporânea das Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica 

Considerando as reminiscências de tratamentos inadequados das mulheres, desde 

o século XIX e, conforme se deduz, mesmo antes disso, bem como a falta de 

instrumentos jurídicos para impedir eficazmente os casos de violência no âmbito 

doméstico, houve por bem o legislador brasileiro buscar uma solução para tal 

problema.  

Lembra-se que, após a Lei n. 9099, de 1995, o tratamento processual de crimes de 

violência contra mulheres no âmbito doméstico como crimes de menor potencial 

ofensivo não solucionava eficazmente a questão. 

Percebendo o Congresso Nacional que muitas mulheres foram e são vítimas de 

violência no âmbito doméstico, e face à ausência dos instrumentos para sua proteção, 

ele houve por bem aprovar a Lei n. 11.340/2006. Posteriormente, esta foi sancionada 

pelo Presidente da República e veio a ser popularmente denominada como Lei Maria 

da Penha, com o escopo de trazer um novo momento, qual seja, um tempo em que as 

mulheres em situação de violência doméstica sejam mais protegidas.  

Porém, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo48 critica fortemente a Lei 11.340/2006, 

conhecida como Lei Maria da Penha, porque, no seu entender, haveria um retrocesso 

demonstrado pelo questionável recrudescimento da repressão penal dos conflitos 

domésticos. Com efeito, o referido autor entende que “ao invés de avançar e 

desenvolver mecanismos alternativos para a administração de conflitos, possivelmente 

mais eficazes para alcançar o objetivo de redução da violência, mais uma vez 

recorreu-se ao mito da tutela penal”. 

A seu turno, Guita Grin Debert e Maria Filomena Gregori49, pesquisaram a 

possibilidade de que as transformações trazidas pela Lei 11.340/2006 tenham levado 

a desdobramentos semânticos e institucionais no sentido de substituir o interesse de 

políticas de justiça na defesa da mulher  pela “judicialização das relações na família”, 

com a “crescente invasão do direito na organização da vida social”. É como 

explicam50: 

Por mais bem intencionados que tenham sido os propósitos 

dos atores sociais envolvidos na sua formulação e a inegável 

importância política de tentar resolver a “invisibilização” e a 
                                                           
48 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Sistema penal e violência de gênero: análise 
sociojurídica da Lei 11.340/06. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/se/v23n1/a05v23n1.pdf>. Acesso em 14 jan. 2011. PP. 132-133. 
49 DEBERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena. Violência e gênero: novas propostas, 
velhos dilemas. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 23, nº. 66 fevereiro/2008. 
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/11.pdf. Acesso em 14 jan. 2012. P. 211. 
50 DEBERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena. Op. cit. P. 176. 

http://www.scielo.br/pdf/se/v23n1/a05v23n1.pdf
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banalidade com a qual os JECRIMS [Juizados Especiais 

Criminais] atuam diante de conflitos dessa natureza, é preciso 

indagar sobre os limites da esfera judiciária no contexto 

observado, no sentido de atenuar, ressarcir, dar justiça àqueles 

que sofrem abusos em nome da preservação de 

normatividades relacionadas às configurações de gênero. 

Assim, para elas51, seria necessário um maior debate e maiores reflexões a 

respeito do assunto, distinguindo-se estrategicamente o “crime” da “violência”. 

Enquanto o primeiro implicaria “a tipificação de abusos, a definição das circunstâncias 

envolvidas nos conflitos e a resolução destes no plano jurídico”, o segundo termo seria 

mais amplo, representando “o reconhecimento social (não apenas legal) de que certos 

atos constituem abuso, fazendo-se necessário decifrar dinâmicas conflitivas que 

supõem processos interativos atravessados por posições de poder desiguais entre os 

envolvidos”. 

Nesse diapasão, conforme os estudos de Roberta Dias Kappel52, a Lei 

11.340/2006, embora tenha procurado resolver um grave e importante problema, não 

tem uma perspectiva real de sucesso considerando-se a inefetividade do cárcere para 

realizar a mudança de um problema eminentemente social. 

Adiante, Arnoldo Camanho de Assis53 reflete sobre a nova mentalidade criada pela 

Lei 11.340/06 enquanto “divisor de águas no que se refere à atribuição de 

competências cíveis e criminais para o mesmo juiz — a partir de um mesmo fato”. 

Segundo ele54, em interessante digressão, apesar de não haver determinação 

expressamente positivada a respeito do tema, o que constitui um grande manancial de 

conflitos, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não têm “sua 

competência estendida para as causas típicas das Varas de Família, que têm a sua 

competência material fixada, comumente, nas leis de organização judiciária de cada 

Estado e, eventualmente, em textos legais esparsos.” 

Fato é que, apesar das severas críticas, a Lei Maria da Penha inovou e trouxe 

inclusive um conceito muito aberto de violência doméstica, chamando para sua 

hipótese de incidência um grande número de condutas. Senão, vejamos: 

                                                           
51 DEBERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena. Op. cit. P. 176. 
52 KAPPEL; Roberta Dias. O Direito e o processo penal de emergência no Brasil: apontamentos 
a partir da nova lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em 
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2007_1/roberta_di
as.pdf>. Acesso em 14 jan. 2012. P. 38. 
53 ASSIS, Arnoldo Camanho de. Reflexões sobre o Processo Civil na Lei Maria da Penha. 
Disponível em <http://www.tjdft.jus.br/trib/bibli/docBibli/ideias/reflexoes.pdf>. Acesso em 14 jan. 
2012. P. 1. 
54 ASSIS, Arnoldo Camanho de. Op. cit. P. 6. 
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, 

compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II – no âmbito da família, 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; III – em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste 

artigo independem de orientação sexual. 

Enfim, há que se observar que a Lei 11.340/2006 trouxe a proteção das mulheres 

na sociedade atual mediante a utilização conjunta de diferentes disciplinas jurídicas 

como Direito Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal. Isso também tem sido 

criticado pela aplicação conjunta de instrumentos jurídicos bem distintos e que às 

vezes têm sido utilizados na prática em sentido contraditório e incoerente, o que 

mitigaria a segurança jurídica. 

Dessa maneira, a proteção jurídica das mulheres em situação de violência tem 

suscitado, atualmente, grandes discussões que vão desaguar nos Tribunais, enquanto 

órgãos de unificação jurisprudencial.  

Estes, por sua vez, têm atuado e se manifestado sobre diversos temas tão 

relevantes quanto prisão preventiva55, necessidade de representação da vítima nos 

                                                           
55 CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. 
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DO ART. 313, 
INCISO IV, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese na qual 
o paciente foi preso em flagrante, tendo o magistrado singular decretado sua prisão preventiva 
na sentença de pronúncia, sob o fundamento de garantir a ordem pública e por conveniência 
da instrução criminal. II. Em casos como o dos autos, em que o modus operandi se 
sobressalta, a segregação provisória deve ser mantida, para resguardar a ordem pública, pois 
o acusado teria praticado o crime com requintes de crueldade e grande brutalidade. 
Precedentes desta Corte. III. O art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que se 
o crime doloso cometido pelo agente envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a 
prisão preventiva se legitima como forma de garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência, recomendando-se maior cautela a fim de evitar nova incidência delituosa. IV. Ordem 
denegada. (HC 201000924577, GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, DJE 
DATA:22/11/2010.) 
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casos de lesões corporais leves56, suspensão condicional do processo57, cessação da 

reiteração delitiva58 e renúncia à representação59, dentre outros temas relativos à 

proteção da mulher em situação de violência. 

                                                           
56 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES 
CORPORAIS LEVES. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. LEI MARIA DA 
PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A 
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo no REsp nº 
1.097.042/DF, ocorrido em 24 de fevereiro do corrente ano, firmou a compreensão de que, 
para propositura da ação penal pelo Ministério Público, é necessária a representação da vítima 
de violência doméstica nos casos de lesões corporais leves, pois se cuida de uma ação pública 
condicionada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AGRESP 201000414707, 
HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), STJ - SEXTA 
TURMA, DJE DATA:23/08/2010.) 
57 HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/95. ORDEM 
DENEGADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi firmada no sentido da 
inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, 
em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006. 2. Ordem denegada. (HC 
201000404407, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 23/08/2010.) 
58 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. CONSTANTES AMEAÇAS 
DIRECIONADAS A VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. 
RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. 
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. HIPÓTESES 
AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. PRESENÇA. CUSTÓDIA 
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 
RECLAMO IMPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV do art. 313 do CPP, com a redação dada 
pela Lei n.º 11.340/06, a prisão preventiva do acusado poderá ser decretada "se o crime 
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para 
garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 2. Evidenciado que o recorrente, 
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltou a 
ameaçar a vítima, demonstrada está a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, 
especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a 
integridade física e psíquica da ofendida e dos seus dois filhos, fazendo cessar a reiteração 
delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o 
cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas. 3. Recurso ordinário em habeas 
corpus a que se nega provimento. (RHC 201000064959, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA 
TURMA, DJE DATA:28/06/2010.) 
59 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. LEI 
MARIA DA PENHA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. 
NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é compatível 
com o instituto da representação, peculiar às ações penais públicas condicionadas e, dessa 
forma, a não aplicação da Lei 9.099, prevista no art. 41 daquela lei, refere-se aos institutos 
despenalizadores nesta previstos, como a composição civil, a transação penal e a suspensão 
condicional do processo. 2. O princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação ao 
art. 41, na medida em que condutas idênticas praticadas por familiar e por terceiro, em 
concurso, contra a mesma vítima, estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à 
condição de procedibilidade. 3. A garantia de livre e espontânea manifestação conferida à 
mulher pelo art. 16, na hipótese de renúncia à representação, que deve ocorrer perante o 
magistrado e representante do Ministério Público, em audiência especialmente designada para 
esse fim, justifica uma interpretação restritiva do art. 41 da Lei 11.340/06. 4. O processamento 
do ofensor, mesmo contra a vontade da vítima, não é a melhor solução para as famílias que 
convivem com o problema da violência doméstica, pois a conscientização, a proteção das 
vítimas e o acompanhamento multidisciplinar com a participação de todos os envolvidos são 
medidas juridicamente adequadas, de preservação dos princípios do direito penal e que 
conferem eficácia ao comando constitucional de proteção à família. 5. Ordem concedida para 
determinar o trancamento da ação penal 1.320/09 em curso na 2ª Vara Especializada de 
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Finalmente, cabe ainda mencionar, brevemente, que há um dispositivo alvissareiro 

na Lei 11.340/2006, segundo o qual é possível que haja a tutela coletiva dos direitos 

das mulheres em situação de violência, verbis: 

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais 

previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, 

pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, 

regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos 

da legislação civil. Parágrafo único. O requisito da pré-

constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender 

que não há outra entidade com representatividade adequada 

para o ajuizamento da demanda coletiva. 

Isso significa que os direitos coletivos lato sensu protegidos pela Lei 11.340/2006, 

ou seja, direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, poderão ser 

resguardados pelos órgãos institucionais legitimados para tanto. Isso está em 

consonância com o microssistema processual coletivo tutelado pelas Leis 7.347/85 e 

8.078/90, dentre outras, facilitando-se a perspectiva de resolução de determinadas 

demandas com mais segurança jurídica, uniformidade e eficiência. 

  

5. Considerações finais 
Tratar da mulher e do feminino traz dificuldade, amplitude e beleza a qualquer 

assunto de que se deseje cuidar, pois a temática remete a questionamentos acerca da 

própria natureza humana. Assim, foi necessário limitar o objeto do presente artigo, 

optando-se pela análise da situação das mulheres do século XIX através da ótica do 

livro Vasto Mar de Sargaços, com pinceladas de Direito, além de breve 

contextualização na contemporaneidade. 

Verificou-se, primeiramente, que as mulheres do Século XIX, diferentemente da 

atualidade, não tinham independência mas, ao contrário, eram subordinadas aos seus 

pais e posteriormente aos seus maridos. Tal cenário fazia parte do contexto da época 

que, a seu turno, fincava raízes na literatura, no Direito e em diversos campos de 

atuação do ser humano. 

As consequências dessa situação eram muitas vezes nefastas e podiam se agravar 

pela grande dificuldade de sua contestação por parte das mulheres diretamente 

interessadas. 

Desde então, permaneceram muitos casos de desrespeito e violência contra as 

mulheres, o que serviu de fundamento para o advento, no Brasil, da Lei 11.340/2006, 

                                                                                                                                                                          
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (HC 200902453734, ARNALDO ESTEVES 
LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 10/05/2010.) 
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que, apesar de ser uma lei inovadora e interessante em diversos pontos, ainda tem 

diversos desafios a vencer, representados pelas inúmeras críticas apresentadas em 

face do referido diploma normativo. 
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1 Introduction 

“They considered us, persons with disabilities, like asexual little angels, but 

that’s not the case” (Andreu, 2014). In a 2014 article by El País Brasil, Francesc 

Granja, president of Tandem Team – a non-profitable association specialized in 

sexual assistance for persons with disabilities in Barcelona, Spain –, spoke about 

misconceptions surrounding disability and sexuality. Himself a tetraplegic, Francesc 

courageously launched an initiative to provide a free service of sexual escorts to a 

frequently forgotten community. “You remember feelings that you thought were 

dead” (Andreu, 2014). This is how Felipe, 42 years old and in a wheelchair, recounts 

his experience with Lau, a sexual assistant at the Tandem Team. Since he started 

using the wheelchair, he only had one previous sexual relationship, with a prostitute: 

“The lady came with a timer and this doesn’t work to someone with my kind of 

problems” (Andreu, 2014). Romina Puma, a comedian with muscular dystrophy, 

decries how her sex life changed after her diagnosis when she was 29 years old: “It 

doesn’t mean having a sex life isn’t important, or that my private parts don’t work 

properly. Most men I meet, however, can’t see past the chair, and exchanges often 

don’t progress beyond sympathetic looks” (Puma & Mackenzie, 2016). It requires 

creativity and empathy to look beyond our preconceived notions of what sex should 
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look and feel like, especially when the very law that should be a beacon of 

protection and inclusiveness is silent or at most tangled with respectability politics. 

 The asexuality stereotype that befalls people like Francesc, Felipe and Romina 

is still astoundingly pervasive even within legal discourse, even though some topical 

advancements in international law and Brazilian law may indicate a new trend toward a 

legal acknowledgement of the right to relate. As with other marginalized people, like 

straight women, elderlies and lesbian/gays/bisexuals/transgenders (LGBT), the 

sexuality of people with disabilities is still underrepresented in scientific and medical 

research literature, much because of the assumption that they are child-like and 

asexual (and thus in need of protection) or, conversely, that they are hypersexual, and, 

in some cases, predators (and thus in need of control) (Tepper, 2000; Wilkerson, 

2011). For instance, women with spinal cord injuries report being denied birth control 

by their doctors, and people with developmental disabilities have faced obstacles to 

marry and to have access to information about reproductive/sexual health (Wilkerson, 

2011). The way hegemonic sexuality is built – heterosexual, able-bodied, penetrative 

and orgasm-oriented – and the “culture of undesirability” (Erickson, 2016) that this 

entails to marginalized groups does absolutely no good to the self-esteem of people 

with disability who, from a very early point, realize that they are not entitled and 

probably will not be able to experience intimacy like everybody else3.  

 Scholars and advocates have been defending the centrality of sexual claims for 

disability advocacy, some rightly pointing out that sexual rights are “the real 

accessibility issue” (Tepper, 2000, p. 289). If sexuality is indeed a vital means of 

pleasure, interpersonal connection and acceptance of one’s body and, more generally, 

of one’s self (Wilkerson, 2011), no wonder it is a pressing issue for the disability 

community. However, the outcry for a more positive stance on sexuality – meaning a 

theory that is able to visualize sex also as a site of pleasure and not only of danger (of 

rape, sexual assault, sex trafficking, among other terrible ordeals) – is not a battle won 

even for able-bodied constituencies. Feminist legal theorists, for instance, have 

criticized the dismissive attitude by other feminist legal theorists regarding the issue, 

because of the lacking of willingness to imagine the female body as a site of pleasure, 

intimacy and erotic possibilities. As Katherine Franke put it, “we have done a more than 

adequate job of theorizing the right to say no, but we have left others the task of 

                                                           
3 Loree Erickson, a pornstar academic with disability, in a very honest article about how persons 
with disabilities are made to feel less desirable in a hostile culture, talks about her personal 
realization: “one of the earliest truths I ever learned was that no one would ever want me as a 
partner because of my disability”. She goes on to state the following: “The only thing we can 
hope for is a cure and to stay alive; certainly we are not supported to expect large-scale 
structural change, love, community, justice, and hot sex” (Erickson, 2016, p. 12, 14). 
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understanding what it might mean to say yes” (Franke, 2001, p. 181). Sex-positive 

disability theories – like sex-positive feminism – stem from the radical realization that 

the free exercise of one’s sexual proclivities (and the liberty to not exercise it if 

preferred) is, in fact, a human rights issue and must be protected by law. At the end of 

the day, access to pleasure means full inclusion and a reasonable chance for 

relationships (Tepper, 2000). 

The article has three parts. First, the international development of the idea of 

sexual rights as a human right will be presented as mainly composed by three 

dimensions: (a) the right to freely exercise one’s sexuality or “the right to relate” 

(Waaldijk, 2013); (b) the right to sexual health; (c) the freedom from harmful practices 

to one’s sexual autonomy (Corrêa, Petchesky & Parker, 2008).  Second, the 

negotiations about those rights at the UN system when regarding persons with 

disabilities will be delineated. Third, the study will elaborate on the recognition of 

sexuality as an autonomous right in the Brazilian Persons with Disability Statute (Law 

nº 13.146/15), bringing a comparative analysis between the domestic legal order and 

the international advancements and setbacks. The main contention here is that there is 

a lagging asexuality stereotype that permeates the international discourse when it 

comes to regulating the sexual rights of persons with disabilities. The rhetorical 

insufficiency – despite topical advancements here and there – is still prevalent in the 

UN human rights system as a whole, but particularly damaging to that demographic. 

Against this state of affairs and after its own period of deafening silence, Brazilian law 

presents itself as a breath of fresh air: within it, there is room for a positive theory of 

sexuality. 

2 Negotiating Sexuality at the Global Level: the United Nations Human Rights 
System 

The advancements attained in the field of sexuality were a direct result of the 

development and articulation between social movements and organizations working 

with women’s health, human rights and LGBT advocacy (especially HIV activism) from 

the 1980s onwards. Groups working on women’s health, for instance, identified 

coercion in family planning programs and unsafe abortion as problems deserving 

proper address; groups working with human rights condemned the insufficient attention 

given to sexual violence against women; lesbian and gay groups advocated for the 

prohibition of discrimination based on sexual orientation (Girard, 2007). 

Notwithstanding the profusion of non-state actors in international legal negotiations and 

the diversity of agendas circulating in those arenas, health is still the dominant site for 
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the evolution of norms concerning sexuality in the United Nations (Roseman & Miller, 

2011). 

Sex, in international human rights law4, has made its entrance through mostly 

negative terms: sexual abuse, prostitution, sexual trafficking, rape, forced pregnancy, 

sexual slavery. Until 1993, only the 1989 Convention on the Rights of the Child and the 

1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW) expressly referred to sexuality, albeit in a limited fashion: the former 

determined the protection of the child from, as inserted in Article 34, “all forms of sexual 

exploitation and sexual abuse”5; the latter established the States’ duty to “suppress all 

forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women” (Article 6) and 

access to health care services, including those related to family planning (Article 12). In 

other words, until the early beginning of the 90s this question has been either framed in 

a strictly negative approach or implicitly recognized through more generic rights 

traditionally linked to heterosexual marriage – i.e., the right to marriage, the right to 

have a family and the right to family planning (Girard, 2007)6. 

In 1993, feminist human rights activists, appalled by the latest developments 

in Yugoslavia and ceasing the favorable political momentum offered by the Vienna 

World Conference on Human Rights, pushed for clear statements about the pertinence 

of the idea of women’s rights as human rights and the elimination of gender-based 
                                                           
4 Interestingly, International Humanitarian Law (IHL) had already made some strides in 
the late 40s by referring to the need of protecting women “against any attack on their 
honour, in particular rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault” (art. 
27, IV Geneva Convention). Later, in 1977, Protocols I and II also mentioned the same 
types of sexual wrongs (art. 76, 1, Protocol I; art. 4, 1, “e”, Protocol II). However, as the 
feminist literature has pointed out, the language deployed in those legal instruments is 
profoundly problematic: sexual violence therein is always something done to women 
and must be linked to patriarchal notions of honour, chastity and purity. For a more in 
depth discussion, see: Moura, 2015; Oosterveld, 2009; Kinsella, 2006. 
5 Article 34: “States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation 
and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate 
national, bilateral and multilateral measures to prevent: (a) The inducement or coercion of a 
child to engage in any unlawful sexual activity; (b) The exploitative use of children in prostitution 
or other unlawful sexual practices; (c) The exploitative use of children in pornographic 
performances and materials” (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women, 2007). 
6 It has been said that the struggle over sexuality at UN forums dates as far back as the 
1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and other human rights treaties 
as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESC), all of which 
deal with the role of the family, marriage, health, freedom from torture and equality 
between the sexes. The discussions spawned by the 1990s conferences have only, 
according to this insight, intensified the process of acknowledgment (Girard, 2007; 
Corrêa, Petchesky & Parker, 2008). 
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violence7 (including sexual harassment/exploitation, international trafficking, sexual 

slavery, forced pregnancy and systematic rape of women during wartime8). Vienna’s 

final documents were praised as a turning point, not only because of their less 

androcentric conception of human rights or their demand for gender mainstreaming 

within the UN (Alves, 2001), but also because women’s sexuality was invoked for the 

first time in the international human rights discourse (Mattar, 2008). Urged by the 

Vienna Declaration9, the UN General Assembly adopted the Declaration on the 

Elimination of Violence against Women on the same year, further strengthening the 

recognition of sexual wrongs as an important step toward the incorporation of sexuality 

as a basic domain of human ethics and affirmative rights (Corrêa, Petchesky & Parker, 

2008). 

Sexuality was born tangled with reproduction, both of them growing within the 

domain of health and medicine. The notion of reproductive rights as part of 

reproductive health gained traction especially during the 1994 International Conference 

on Population and Development (ICPD) in Cairo and the 1995 Fourth World 

Conference on Women in Beijing, making it possible for sexual health to slowly emerge 

under the umbrella of reproduction, even though being somewhat distinct from it 

(Roseman & Miller, 2011). The aftermath of those conferences, however, is 

bittersweet. On the one hand, it represented a prolific opportunity for feminist, LGBTQ 

and AIDS activists to explore and push forward a new normative and conceptual 

terrain: the rights of the body and bodily integrity (Corrêa, Petchesky & Parker, 2008). 

                                                           
7 Vienna Declaration, par. 18: “The human rights of women and of the girl-child are an 
inalienable, integral and indivisible part of universal human rights….Gender-based 
violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting 
from cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity 
and worth of the human person, and must be eliminated” (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, 2016). 
8 Vienna Declaration, par. 28: “The World Conference on Human Rights expresses its dismay at 
massive violations of human rights especially in the form of genocide, ‘ethnic cleansing’ and 
systematic rape of women in war situations, creating mass exodus of refugees and displaced 
persons. While strongly condemning such abhorrent practices it reiterates the call that 
perpetrators of such crimes be punished and such practices immediately stopped”. Vienna 
Programme of Action, par. 38: “In particular, the World Conference on Human Rights stresses 
the importance of working towards the elimination of violence against women in public and 
private life, the elimination of all forms of sexual harassment, exploitation and trafficking in 
women….Violations of the human rights of women in situations of armed conflict are violations 
of the fundamental principles of international human rights and humanitarian law. All violations 
of this kind, including in particular murder, systematic rape, sexual slavery, and forced 
pregnancy, require a particularly effective response” (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2016). 
9 Vienna Declaration, par. 38: “The World Conference on Human Rights calls upon the General 
Assembly to adopt the draft declaration on violence against women and urges States to combat 
violence against women in accordance with its provisions” (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2016). 
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On the other hand, the reunions also served as a platform for opposition groups that 

condemn non-normative sexual/gender identities and practices (Worthington, 

Natividad, Petchesky & Parker, 2008). 

The ICPD Programme for Action referred numerous times to the building 

concept of reproductive rights, giving it the following definition in its Paragraph 7.3:  

the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly 

the number, spacing and timing of their children and to have the information 

and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and 

reproductive health (United Nations Population Fund, 2014, p. 60).  

Notably, the same final document mentioned “sexual health” as a dimension of 

reproductive health care, stating that it “implies that people are able to have a satisfying 

and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to 

decide if, when and how often to do so” (Paragraph 7.2) (United Nations Population 

Fund, 2014, p. 59).  

In spite of those innovations, the idea of an affirmative stance on sexuality, 

with a clear statement on the right to relate to others (including same-sex 

relationships), was still off the table, mostly due to systematic opposition by 

conservative States. As put by some of the advocates present at the time: “We still had 

a lot to do with respect to reproductive rights, so we were no thinking clearly about 

sexuality”; “Sexuality was an annex of reproductive rights, which makes it implicitly 

heterosexual. By and large, we did not have a thoroughly thought through concept of 

sexual rights at the time” and “This was very clear; the sexual rights language was kept 

in the text to be traded off for reproductive rights” (Girard, 2007, p. 322). This last 

declaration is revealing: sexual rights were strategically used as a Trojan horse in order 

to secure at least the language of reproductive rights in the final text. The Cairo 

Conference was nothing different from other politically charged venues, where the 

working process is beset by social injustice claims, private trade-offs and conservative 

sensitivities, often ending with “constructive ambiguity” (Oosterveld, 2005, p. 57) 

because no other result can be reaped from such diplomatic contexts. 

A year later came the Fourth World Conference on Women in Beijing and with 

it came the Platform for Action. Even though it did not substantially innovate the status 

quo – since the framing of sexuality was generally in terms of violence, sexually 

transmitted diseases or health – this was the first attempt at an open discussion on 

sexual orientation in the UN system. As Barbara Klugman (member of the South 

African delegation in Cairo and Beijing Conferences) stated, “It was an enormous 
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victory that it had been discussed at all” (Girard, 2007, p. 340). Furthermore, women’s 

rights advocates were more prepared and more willing to fight for a firm inclusion of an 

affirmative vision of women’s rights to sexual autonomy, delinked from reproductive 

rights (Saiz, 2005). Maintaining the tradition, however, conservative States were 

successful at blocking any kind of reference to sexual orientation in the Platform for 

Action. Four propositions in the draft were dropped after the Vatican and some Islamic 

states, supported by right-wing Christian organizations, decried the so-called “hijacking 

of human rights” by feminist and lesbian activists as a threat to fundamental religious 

and cultural values and, thus, argued that sexual orientation was a “non-subject” (Saiz, 

2005, p. 13). In spite of that, the literature welcomes with praise Paragraph 96 of the 

Platform, which reads as follows: 

The human rights of women include their right to have control over and decide 

freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual 

and reproductive health, free of coercion, discrimination and violence. Equal 

relationships between women and men in matters of sexual relations and 

reproduction, including full respect for the integrity of the person, require 

mutual respect, consent and shared responsibility for sexual behaviour and its 

consequences (UN Women, 2014, p. 58). 

 Again, the result is bittersweet and the language represents the possible 

compromise attained in that particular moment. On the one hand, the international 

society saw women as sexual subjects of their own desire – which is rare – and not 

only as reproductive beings (Mattar, 2008). On the other hand, the original reference to 

“sexual rights of women” (instead of “human rights of women”) disappeared and the 

potentially disrupting effect of the provision ended up cushioned by heteronormative, 

“protection more than pleasure” and “responsibility more than freedom” kind of 

language (Corrêa, Petchesky & Parker, 2008, p. 170). 

 Nowadays, it is still easier to articulate a defense (and therefore to achieve 

formalization) of sexual rights either as an expression of the right to health and the right 

to privacy or as a protection from criminal and/or discriminatory behavior, but not quite 

as a positive affirmation of the right to sexually relate to others – i.e., the right to 

establish relationships (including same-sex ones, which also encompasses the right to 

come out and the right to come together) and the right to develop relationships with 

other people (Waaldijk, 2013). For that reason, it has been said that the paradigm 

remains that heterosexual women get partial sexual rights in the context of 

reproduction (Roseman & Miller, 2011). For instance, the Human Rights Committee – 
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the monitoring body for the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

– has first addressed the issue in the groundbreaking 1994 case Toonen v. Australia, in 

which it found that the criminalization of private homosexual activity between 

consenting adults by the Tasmanian Criminal Code was in breach of the non-

discrimination provisions on the grounds of sex (articles 2, par. 1, and 26) and also 

consisted in a violation of the right to privacy (articles 17, par. 1, and 2, par. 1) (Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005). In subsequent 

adjudications, Young v. Australia (Human Rights Committee, 2003) and X v. Colombia 

(Human Rights Committee, 2007), the Committee also found that differential treatment 

in concession of pension benefits to same-sex couples was also a violation of the right 

to be free from discrimination on the grounds of sex, but, surprisingly, the body was 

also of the view that “the treaty obligation of States parties stemming from article 23, 

paragraph 2, of the Covenant is to recognize as marriage only the union between a 

man and a woman wishing to marry each other” (Joslin v. New Zealand) (Human 

Rights Committee, 2002, p. 11). The lack of an explicit right to sexual autonomy brings 

some limitations, especially the reliance on progressive reading into existing human 

rights provisions, like the aforementioned right to freedom from discrimination and the 

right to privacy: the former allows for considerable subjectivism; the latter can coexist 

with mere tolerance of peripheral subjectivities, as long as it is confined to the private 

sphere of the closet (Saiz, 2005). 

 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights – the monitoring body 

for the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) –, in 

its turn, has preferred to approach sexual rights within the frame of the health provision 

in Article 12 or the non-discrimination guarantee in Article 2. One of its most recent 

commentaries, General Comment no. 22 (adopted on 4th March 2016), was devoted 

primarily to States parties’ obligation to ensure the enjoyment of the right to sexual and 

reproductive health required under Article 12. Even though it noted that “Sexual health 

and reproductive health are distinct from, but closely linked, to each other” (Paragraph 

6); that non-discrimination in this context encompasses “the right of all persons, 

including LGBTI persons, to be fully respected for their sexual orientation, gender 

identity and intersex status” (Paragraph 23); that “Criminalisation of sex between 

consenting adults of same gender or expression of one’s gender identity is a clear 

violation of human rights” (Paragraph 23) and that States have the obligation to “refrain 

from directly or indirectly interfering with individual’s exercise of the right to sexual and 

reproductive health” (Paragraph 40) (Committee on Economic, Social and Cultural 
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Rights, 2016), the Committee did not articulate the normative content of sexuality as an 

autonomous right and did not delink it from the realm of health. 

 The persistent formalization of sexuality through health is paradoxical. It is 

strategically efficient and even the preferable choice to many advocates of sexual 

rights, in light of its ability to avoid the controversial politics of sex/sexuality. It is also 

shortsighted, because of its concomitant potential to depoliticize sexuality (Roseman & 

Miller, 2011), to sanitize and medicalize the issue and to lose track of its intersecting 

dimensions with a multiplicity of rights other than health. Especially for women, the 

legal recognition of sexual rights is utterly emancipatory and desperately needed, since 

it presupposes that the female sexual pleasure is positive and desirable (Mattar, 2008).  

3 Persons with Disabilities, Sexuality and International Human Rights Law 

It is well documented that persons with disabilities have been neglected when it 

comes to sexual and reproductive rights: information about sexual and reproductive 

health is lacking; the right to establish relationships and to decide whether, when and 

with whom to have a family are often overlooked; forced sterilizations, forced abortions 

and forced marriages are too prevalent; and they are more likely to experience 

physical, emotional and sexual abuse and to become infected with HIV and other 

sexually transmitted diseases (World Health Organization & United Nations Population 

Fund, 2009). Considering this state of affairs, some antecedents in the UN system 

have indicated the need to observe and guarantee the sexual and reproductive rights 

of persons with disabilities. 

In 1994, the ICPD Programme of Action stated that “Assistance should be 

provided to persons with disabilities in the exercise of their family and reproductive 

rights and responsibilities” (Paragraph 5.5), also stressed the imperativeness of 

governmental recognition of “reproductive health, including family planning and sexual 

health, HIV/AIDS, information, education and communication” as well as the urgency of 

eliminating “specific forms of discrimination that persons with disabilities may face with 

regard to reproductive rights, household and family formation” (Paragraph 6.30) (United 

Nations Population Fund, 2014, p. 57). Clearly, the pleasure-centric kind of language 

was not heralded in this instance, giving room instead to the more traditional linkage 

between sex and reproduction/family. In the same year, the General Assembly adopted 

the “UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities” (A/RES/48/96), which encompassed – among other target areas such as 

accessibility, employment and education – guidance on family life and personal 

integrity (Rule 9), including direct references to sexuality: 
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2. Persons with disabilities must not be denied the opportunity to experience 

their sexuality, have sexual relationships and experience parenthood. Taking 

into account that persons with disabilities may experience difficulties in getting 

married and setting up a family, States should encourage the availability of 

appropriate counselling. Persons with disabilities must have the same access 

as others to family-planning methods, as well as to information in accessible 

form on the sexual functioning of their bodies. 

3. States should promote measures to change negative attitudes towards 

marriage, sexuality and parenthood of persons with disabilities, especially of 

girls and women with disabilities, which still prevail in society (United Nations 

General Assembly, 1994, p. 18). 

 Even though those Rules have a limited cogence, this is an advanced and bold 

statement by the international society. Attempting to break the asexuality discourse, the 

General Assembly, against all odds, recognized sexuality as an autonomous right, 

putting forward an incipient but significant positive theory of sexuality for persons with 

disabilities in international law. This wording had an impact in the work of the 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which, in its General Comment 

no. 5 on persons with disabilities, stated: “The needs and desires in question should be 

recognized and addressed in both the recreational and the procreational contexts” 

(Paragraph 31). The Committee also emphasized that sterilization and abortion on 

women with disabilities without prior informed consent are serious violations of Article 

10 (2) of the ICESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1994). The 

“recreational context” referred in the document is precisely the positive dimension of 

sexuality that is generally lacking in international human rights narratives: the 

affirmation of pleasure as a right and the consequential duties to protect (from private 

interventions), to respect (the State abstaining from any interference) and to implement 

(through promotional strategies, such as educational and sanitary initiatives). 

Building on the above-mentioned development, the United Nations Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities was adopted on 13 December 2006, during 

the sixty-first session of the General Assembly, by Resolution A/RES/61/106. The 

Convention was the most rapidly negotiated and adopted international human rights 

convention in history and, additionally, had more countries coming forward to sign on 

the first day it was open for signature than for any other Convention in the UN System 

(WHO & UNFPA, 2009). Most notably, persons with disabilities and non-governmental 

organizations had great access to the negotiations, participating effectively with brilliant 
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interventions and firmly asserting the motto “Nothing about us without us” (Chiriboga, 

2011). The result was the most comprehensive international legal document for the 

rights for persons with disability, enshrining a social model of disability that highlights 

the inequality produced by the interaction between impairments and barriers: 

oppression, according to the Convention, is not an attribute to the body, but the result 

of non-inclusive societies (Diniz, Barbosa & Santos, 2009). 

Regarding sexual rights, however, the Convention payed homage to tradition: 

first, it implicitly protected sexuality through negative terms, by outlawing all forms of 

“exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects” (Article 16, 

par. 1); second, it recognized sexuality within the medicalizing frame of health, 

asserting the right to access to health care, “including in the area of sexual and 

reproductive health” (Article 25, “a”); third, it legitimized the right to privacy, even 

though without any reference to the right to relate (Article 22). Reproductive rights had 

a more meaningful presence in the final text: the right to decide freely and responsibly 

on the number and spacing of the children, family planning and the right to retain one’s 

fertility were all acknowledged in Article 23, under the heading “Respect for home and 

the family”. The negotiations around sexuality, though, faced the same commonplace 

hurdles of previous UN conferences. Conservative States – especially, as always, the 

Holy See – gave a hard time to let any kind of reference to “sexuality” or even “sexual 

and reproductive services” (because of the pretense fear, expressed by some 

delegations, that the word “services” would include abortion) pass into the final text 

(Schaaf, 2011).  

The comparison between the ad hoc Committee’s initial draft of Article 23 and 

its final wording as adopted by the UN General Assembly is telling. Initially, the 

provision made reference to the right to live one’s sexuality, to have sexual relations 

and other intimate relationships (Schaaf, 2011); the final text, however, only retained 

the right to marry and to found a family. Article 8, furthermore, used to mention the 

need to raise awareness with the purpose of the change of perceptions and prejudices 

against, among other things, the sexuality of persons with disability (Schaaf, 2011); in 

the end, by contrast, the Convention stated the obligation to “combat stereotypes, 

prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those 

based on sex” (United Nations, 2006). The association between sexuality and 

marriage/fertility is one subtle way to undermine the radical freedom that could derive 

from the recognition of a person with disability as a sexual subject, working instead to 

reinforce a very narrow (even though completely new) kind of sexual identity: one that 

is respectable, docile and confined to the legitimate boundaries of monogamy and 
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heterosexuality. LGBT persons with disabilities, once again, had their rights curtailed 

for the sake of diplomacy. For that reason, it has been said that “the discursive silence 

about sexuality of persons with disability was established in the most important official 

global expression about disability” (Schaaf, 2011, p. 127).  

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities has yet to recognize a 

broader vision of sexual rights: in its first General Comment – about equal recognition 

before the law – the Committee made only swift remarks on “the right to give consent 

for intimate relationships” and the assumption that persons with disabilities “are not 

capable of consenting to sex” (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

2014, p. 2, 9). Considering this assessment, the General Comment no. 22 of the 

Committee of Economic, Social and Cultural Rights – on sexual and reproductive rights 

– reminded of the multiple and intersecting forms of discrimination that exclude LGBTI 

persons as well as persons with disabilities from the full enjoyment of the right to 

sexual and reproductive health (Paragraph 2) and, specifically to the latter, recalled the 

right to enjoy “not only the same range and quality of sexual and reproductive health 

services, but also those they would need specifically because of their disabilities” 

(Paragraph 24) (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2016). The hope 

lies on the fact that the burgeoning legal developments may accelerate a positivity 

stance more aligned with an honest account of sexuality while being disabled. The 

politically charged debate around sex, however, is far from being dead in international 

discourse. 

4 Brazilian Law: Tapping Into Inclusiveness 

 Brazilian history on building reproductive and sexual rights is utterly ambiguous: 

acclaimed in the past for its comprehensive response to the HIV/AIDS crisis, its current 

political atmosphere is ridden by complex politics of governability and frequently 

concedes to powerful conservative lobbies, making the legitimate interests of the most 

marginalized go by the wayside. Fortunately, history shows that significant progress 

has been made, in particular propelled by HIV/AIDS, feminist and LGBT organizations’ 

advocacy, whose work had a lasting effect on the configuration of sexual rights in 

Brazilian politics, especially regarding discrimination against sexual minorities 

(homosexuals, transvestites, sex workers) (Vianna & Carrara, 2007). Most notably, the 

mobilizing power of those left-leaning non-governmental organizations led to the 

acknowledgement, for the first time in Brazilian constitutional history, of health care as 
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a fundamental right  – “right of all and a duty of the State” (Article 196)10 –, which 

prompted a new approach by the government on a panoply of health issues, including 

sexuality and reproduction. For instance, because of this achievement and the 

pressure exerted by those social movements, the STD/AIDS National Program, 

organized by the Ministry of Health, ended up playing a crucial role in legitimizing 

sexuality beyond its reproductive dimension and fighting LGBT discrimination (Vianna 

& Carrara, 2007). Furthermore, the Ministry of Health has already stated the 

importance of sexuality on multiple occasions, whether as an aspect of the human 

condition or as an important dimension of life, and even proposed the normative 

content of sexual rights as encompassing “the right to freely express one’s sexual 

orientation” and “the right to fully live one’s sexuality without fear, shame, guilt and 

misconceptions” (Ministério da Saúde, 2009, p. 32; Ministério da Saúde, 2013, p. 16).  

 Having said that, it is worrisome that the former director of the STD/AIDS 

National Program in the 90s and early 00s, Pedro Chequer, has classified the existing 

public policies on sexuality as some sort of “Bush era” in Brazil, the reason being the 

“impressive subservience” of the Federal Government to right-wing religious lobbying 

groups (Corrêa, 2014, p. 174). That conclusion can be empirically observed by recent 

developments in national politics: President Dilma Rousseff’s decision to suspend the 

distribution of sex education materials (also known as “anti-homophobia kits” or “gay 

kits”) to public schools after evangelical church groups and their allies in the National 

Congress threatened to block any upcoming legislation (“Brazil sex education material 

suspended by President,”, 2011) and the decision, by the Minister of Health in 2013, to 

suspend a campaign about sexually-transmitted diseases that aimed at reducing 

prejudice against sex workers because somehow this should not be a “message the 

ministry should be sending” (“Brazil drops ‘happy prostitute’ Aids campaign,”, 2013). 

Equally distressing was the fact that, in 2013, the presidency of the National Congress’ 

Human Rights Commission was held by an evangelical pastor, congressional 

representative Marco Feliciano, notorious for its racist and homophobic comments (“Os 

direitos humanos não são negociáveis,”, 2013). Additionally, the last parliamentary 

elections in October 2014 produced what the press called “the most conservative 

Congress since 1964 [the year Brazilian military dictatorship commenced]” (Souza & 

Caram, 2014), creating an expectation of hardships for progressive agendas. 

                                                           
10 Brazilian Constitution, Article 196: “Health is a right of all and a duty of the State and 
shall be guaranteed by means of social and economic policies aimed at reducing the 
risk of illness and other hazards and at the universal and equal access to actions and 
services for its promotion, protection and recovery” (Chamber of Deputies, 2010, p. 
137). 
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 At the international level, Brazilian foreign policy has been historically steeped 

in the promotion of human rights, deeming it the cornerstone of its diplomatic relations 

– a constitutional obligation, by the way (Article 4, II11) –, working closely with the 

United States, Latin American and European countries in matters regarding LGBT 

persons and even acting as a mediator in some circumstances (Corrêa, 2014). For 

instance, Brazil was supportive of sexual rights and sexual orientation during the 

Beijing Conference, pushing the way for sexual rights at the Beijing+5 in 2000 

(although unsuccessfully), and, in 2003, presenting a resolution entitled “Human Rights 

and Sexual Orientation” at the UN Commission on Human Rights (today called Human 

Rights Council). This last endeavor was met with a strong opposition by, e.g., Pakistan, 

the Holy See and the Organisation of Islamic Cooperation (which threatened to boycott 

a trade summit Brazil was due to host in 2004), which prompted the Brazilian 

delegation to eventually withdraw the resolution (Girard, 2007). Recent developments, 

however, have raised the question about the consistency of Brazilian foreign policy on 

the issue of sexuality. For example, during the 2012 Rio+20 negotiations, Brazil did not 

advocate for the inclusion of reproductive rights in the final document. Also, in a 2013 

session of the Human Rights Council, Brazil avoided voicing concerns about the 

exclusion of discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity in a 

Russia-backed resolution on the Olympic Games and human rights. Additionally, 

during the 26th session of the Human Rights Council (held in 2014), the Brazilian 

delegation abstained in the final voting of a resolution on “Protection of the Family”, 

which did not include a reference on the diversity of family formations in its final text 

(Corrêa, 2014). 

 Brazilian law, including the Federal Constitution, has long been silent on the 

issue of sexuality in general – a silence even more deafening when it came to persons 

with disabilities. Despite advanced formulations in gender equality (Article 5, I), family 

planning as a free choice of the couple (Article 226, par. 7) and recognition of multiple 

family configurations (Article 226, par. 3, 4), the Brazilian Constitution only refers 

directly to sex in three provisions: (a) criminal punishments shall be served in separate 

establishments, according to the nature of the offense, the age and the sex of the 

convict (Article 5, XLVIII); (b) the prohibition of any difference in wages by reason of 

sex (Article 7, XXX); (c) the promotion of the well-being of all without prejudice as to 

sex as one of the fundamental objectives of the Federal Republic of Brazil (Article 3, 

IV). The first two references are clearly about gender identity; the last one, though, may 
                                                           
11 Brazilian Federal Constitution, Article 4: “The international relations of the Federative 
Republic of Brazil are governed by the following principles: … II – prevalence of human rights” 
(Chamber of Deputies, 2010, p. 13). 
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be interpreted progressively as including sexuality, in a similar fashion as has been 

done with the non-discrimination clause by the UN treaty monitoring bodies. The lack of 

reference to sexual orientation in the Constitution was a direct result of the political 

climate in the late 80s, not so favorable to the interests of the LGBT community, even 

though social movements – lead by the now defunct non-governmental organization 

Triângulo Rosa – campaigned for the inclusion of the term (Vianna & Carrara, 2007). 

Additionally, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as already 

stated, fell short of the impetus to break the cycle of misconception about disabilities 

and sexuality and, in conformity with the piecemeal achievements at UN forums, 

settled with few references to traditional reproductive rights. Unfortunately, this was 

also a lost opportunity for the Brazilian constitutional law: since the international treaty 

was approved in each House of the National Congress, in two rounds of voting, by 

three fifths of the votes of the respective members (Article 5, par. 312), the Convention 

is equivalent to a constitutional amendment and, therefore, is part of the Brazilian 

Constitution. 

 In spite of the omission, the Brazilian Supreme Court, in a 2011 landmark case 

about the recognition of same-sex relationships within the constitutional concept of 

“family”, explored the normative content of sexuality in the Brazilian legal system, 

finding that it is a direct emanation of the right to liberty and can be exercised either 

through the “right to intimacy” (consisting of the individual enjoyment of pleasure) or the 

“right to privacy” (enjoyment of sexuality with someone else) (Supremo Tribunal 

Federal, 2011, p. 32). The Court concluded that the right to manage one’s sexuality is a 

fundamental right, an expression of the ultimate principle of the dignity of the human 

person. This is no small feat, given the ever-growing leverage that religious lobbying is 

having on the affairs of the Brazilian State. The Supreme Court, in this sense, has 

opened the door for the development of sexual rights as fundamental rights in the 

Brazilian legal culture, implicitly questioning the imperative link between sex and 

concepts like reproduction, health, family or marriage, and affirming pleasure as an end 

in itself and, most importantly, as an enforceable right. 

 In line with this major development, the Person with Disability Statute (Law no. 

13.146/15) – which came into force in January 2016 – has further cemented the rightful 

and hard-fought place sexual rights managed to occupy in Brazilian legal discourse 

and went even further by shifting the protection to one of the most marginalized 
                                                           
12 Brazilian Constitution, Article 5, par. 3: “International human rights treaties and conventions 
which are approved in each House of the National Congress, in two rounds of voting, by three 
fifths of the votes of the respective members shall be equivalent to constitutional amendments” 
(Chamber of Deputies, 2010, p. 20). 
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demographics of the country. The Statute is the first attempt by Brazilian 

representatives at a comprehensive and all-encompassing legal document solely 

devoted to people with disabilities, regulating issues like accessibility, health, social 

services, transportation, legal protection, education and housing, among others. 

Particularly groundbreaking is the clear opposition to the asexuality fallacy in the final 

text: Article 8 says it is the duty of the State, society and the family to secure, with 

priority, the realization of the right to sexuality by persons with disabilities; Article 6, II, 

declares that the disability itself does not affect a person’s legal capacity to exercise 

sexual and reproductive rights; Article 18, par. 4, VI and VII, asserts, respectively, the 

obligation of respect, by the public healthcare services, of the gender identity and 

sexual orientation of the person with disability and, finally, the right to sexual and 

reproductive health, including artificial insemination. It is worth noting that sex, under 

the Statute, is not a by-product of health or an expression of privacy, and not even a 

matter of non-discrimination (although there is, obviously, a connection to every single 

one of them). Sexual rights have a life of their own. In this sense, the Brazilian law has 

gone a greater distance than the UN Convention ever aspired to go. It remains to be 

seen if this development will change the collective consciousness and shatter, for 

good, the underlying and still prevalent prejudices on the subject. 

5 Conclusion 

 This research tries to grasp the centrality of sexual rights in the struggle for the 

dignity of persons with disabilities, with a special attention to the acknowledgement of 

one of its specific dimensions: the right to relate (or a positive affirmation of sexuality). 

The choice to focus on that dimension was due to the lagging stereotype, still alive in 

international law, that persons with disabilities are not able to be sexual beings as 

everybody else. Also, it was shown that the systematic suppressions of most 

references to the right to relate in international legal documents were a direct 

interference by conservative political forces, more inclined to a sanitized and 

matrimonial version of sexuality. Similarly, the Brazilian political context is not favorable 

to progressive agendas, but its legal framework has taken big steps towards sexual 

inclusion. 

 It is way past time to acknowledge that sexuality indeed belongs to the law. It 

must, or it will continue to be one more instance of alienation and disenfranchisement 

to many who long for sexual intimacy, but – because of attitudinal barriers that block 

any kind of sexual agency by unintelligible bodies that defy our most basic 

understandings of normalcy, desirability and fitness – are seen only as unidimensional 
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receptacles of our pity and paternalistic protection. Like anybody else, people with 

disabilities can be virtuous, bad, boring, interesting, excited about life, depressive and 

into sex. Until legal discourse catches up to this fact of life, those people will continue 

to be, in the eyes of the State(s), as asexual little angels. 
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Introdução    

A efetividade dos direitos sociais dentre os quais está incluso a educação, é um 

dos desafios do Estado Democrático3 e Social de Direito4 adotado pelo Brasil, para 

atingir os objetivos da República Federativa, instituídos nos princípios fundamentais da 

Constituição Federal de 1988. 

 A educação foi reconhecida como direito essencial ao exercício da cidadania e 

para concretizar as disposições constitucionais, as políticas públicas de educação tem 

importante papel. 

Em razão dos três entes federativos possuírem responsabilidades 

constitucionais para o oferecimento do serviço público de educação, a União, os 

Estados e os Municípios desenvolvem diuturnamente políticas públicas voltadas para 

o tema.  

No entanto, a multiplicação das referidas políticas e o incremento de recursos 

investidos, na prática, não têm sido suficientes para elevar de maneira satisfatória os 

atuais indicadores educacionais. 
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Em que pese a expressividade dos recursos investidos5, na avaliação feita pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, considerando 

os itens coletados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, o 

Brasil está abaixo da média dos demais países6. 

Mostra-se, portanto, imprescindível que se avalie se as políticas públicas 

idealizadas pelo Poder Executivo e, por vezes, sufragadas pelo Legislativo estão 

sendo devidamente executadas. A avaliação é importante, inclusive, para que a 

sociedade possa apreciar a conveniência das referidas políticas serem mantidas ou 

modificadas.  

Nessa toada, o Ministério Público, como guardião dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, tem o dever de acompanhar a execução das políticas 

públicas de educação básica, contribuindo, com isso, para a promoção de tão caro 

direito fundamental. A atuação para a proteção do referido direito deve, portanto, ser 

prioritária no Ministério Público.  

Contudo, para que tal atuação seja eficiente, alguns desafios deverão ser 

superados. 

O primeiro grande desafio é compreender que muitas demandas relacionadas 

à educação básica estão reprimidas e assim continuarão se os membros do Ministério 

Público não tiverem uma postura proativa.  

Um segundo desafio é definir qual órgão do Ministério Público terá atribuição 

para atuar, considerando um cenário em que as responsabilidades da União, Estados 

e Municípios se misturam. A intrincada relação entre os entes federativos denota a 

necessidade de se superar qualquer eventual divergência, para que os órgãos do 

Ministério Público atuem em parceria. 

O terceiro desafio diz respeito à própria compreensão desse novo papel que 

deve assumir o Ministério Público no sentido de acompanhar a execução adequada 

das políticas públicas. Para tanto, o modelo tradicional de atuação que, em geral, se 

inicia a partir de representações casuísticas e isoladas deve ser superado por um 

modelo que permita que se faça um diagnóstico global do serviço público, para que se 

possa aferir se a não obtenção de resultados decorre de equívoco na concepção ou 

na execução da política pública. 

A obtenção de respostas aos desafios propostos permitirá que se identifique 

um novo modelo de atuação para o Ministério Público. Entender como a atuação 

                                                           
5 Informações sobre o orçamento do MEC obtidas no sitio eletrônico disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12038-serie-
historia-pib-pdf&category_slug=novembro-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 10 mar. 2017. 
6 Informações sobre o PISA 2015 obtidas no sitio eletrônico disponível em: < 
https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Brazil-PRT.pdf > Acesso em: 10 mar. 2017. 
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ministerial deva ser proativa, em parceria e com base em uma pauta própria, fundada 

em diagnósticos macro, por certo ampliará sobremaneira a possibilidade de alcançar 

resultados mais efetivos que extraiam em sua totalidade o alcance desejado pela 

Constituição da República. 

Nessa linha, visando contribuir para que o postulado constitucional em relação 

ao direito à educação de qualidade se concretize, foi idealizado o Projeto Ministério 

Público pela Educação – MPEduc, que vem sendo objeto de estudo do Grupo de 

Pesquisa “Direitos Sociais e Políticas Públicas: Mecanismos jurídicos de articulação, 

institucionalização e controle de políticas públicas educacionais primordiais para o 

acesso à educação básica de qualidade”7. 

 

1. O direito à educação e a força normativa da Constituição  
A educação pública no Brasil deve ser compreendida no contexto constitucional 

de normas que asseguram direitos individuais e coletivos que direcionam a atuação do 

Poder Público com base nas competências e nos limites de cada ente federativo, 

conforme a estrutura do Estado Federal, Republicano e Democrático de Direito.8 

Com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a educação foi reconhecida 

como uma dimensão da cidadania, portanto, é indispensável para a participação dos 

cidadãos na sociedade e inserção no ambiente profissional. Também proclamada 

como direito social universal no artigo 6 e definida como direito e dever no artigo 205.  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

As reflexões dos constitucionalistas dos séculos XIX e XX são fundamentais 

para entender o significado da constituição e os fenômenos constitucionais 

contemporâneos. Retomar alguns conceitos e classificações teóricas já tidas como 

clássicas será imprescindível para obter a exata compreensão da validade e o alcance 

dos dispositivos constitucionais relacionados ao direito à educação. 

Inicialmente, deve-se registrar a função específica da norma fundamental 

vislumbrada por Kelsen, que, alicerçando o positivismo jurídico, esclareceu que:  
“A hipótese última do positivismo é a norma que autoriza aquele que 
foi historicamente o primeiro legislador. A função integral dessa 
norma básica é conferir poder criador de Direito ao ato do primeiro 
legislador e a todos os outros atos baseados no primeiro ato. 
Interpretar esses atos de seres humanos como atos jurídicos e seus 
produtos como normas de caráter obrigatório, e isso quer dizer 

                                                           
7 O grupo de pesquisa certificado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pelo Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do CNPq, exerce as atividades desde 2013, coordenado pela Dra. 
Clarice Seixas Duarte. 
8  Ver artigo 1° do texto constitucional de 1988. 
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interpretar como Direito o material empírico que se apresenta como 
tal, é possível apenas sob a condição de que a norma fundamental 
seja pressuposta como sendo uma norma válida”9.  
 

Nesse sentido, a constituição, como norma fundamental, deve ser uma 

pressuposição necessária de qualquer interpretação positivista do ordenamento 

jurídico. 

De outro giro, Lassale informa que em uma sociedade há duas constituições, 

uma real que corresponde a “soma dos fatores reais do poder”, e uma escrita, que 

somente terá validade quando se amolda à constituição real. O autor aponta a 

necessidade da constituição ser “o reflexo das forças sociais que estruturam e 

determinam o poder”, ou seja, do comportamento do povo, tendo em vista que “de 

nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos 

fatores reais e efetivos do poder.”10 

A compreensão sociológica da constituição, preconizada pelo autor, é cética no 

sentido de que esta representa apenas uma norma, não mudando o mundo dos fatos, 

razão pela qual deve haver relação entre o documento escrito e as forças 

determinantes do poder para que verdadeiramente se tenha uma constituição. 

Para Loewenstein, a história do constitucionalismo moderno pode ser 

compreendida pela busca das limitações do poder absoluto, de modo que a 

Constituição passou a ser um meio fundamental de controle do processo de poder.11  

Neste sentido, a constituição será o que os detentores e destinatários do poder 

fazem dela na prática, sendo que para que seja real e efetiva, ela terá que ser 

fielmente observada por todos os interessados. O autor chama a atenção para a 

desvalorização da constituição escrita nas democracias constitucionais, bem como 

para as falhas conscientes na sua aplicação. Segundo ele, a constituição, na primeira 

metade do século XX, não está sendo tão observada pelos detentores do poder como 

era antes, sendo certo que, em muitos casos, o descumprimento se dá de maneira 

deliberada.12 

Em direção similar, Leal ensina que “a função da organização política é 

favorecer a realização das potencialidades do meio social correspondente. Nem 

                                                           
9 Cf. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed, 2ª tiragem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 169-170. 
10 Cf. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 68.  
11 Cf. LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. 2ª ed., Trad. Alfredo Gallego Anabitarte, 
Barcelona: Ediciones Ariel, 1970, p. 216-222 
12 Cf. LOEWENSTEIN, Karl. Op., cit., p. 222-223. 
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sempre, porém, se observa isso”.13 

Hesse, por sua vez, explica que a eficácia de uma norma constitucional, por ser 

um elemento autônomo, não se confunde com as condições de sua realização. Para o 

autor: 
“A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, 
mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples 
reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as 
forças sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, a 
Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade 
política e social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo 
tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como 
fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das 
condições sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da 
realidade e a normatividade da Constituição podem ser diferençadas; 
elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou 
confundidas”14. 
 

A premissa a ser adotada, portanto, é de que a norma constitucional é, em 

certa medida, independente da realidade. Mesmo considerando que as normas 

constitucionais não possam se distanciar do contexto social, histórico e econômico, a 

Constituição não deve se circunscrever aos ditames definidos pelos detentores do 

poder, tendo em vista que ela possui uma força normativa distinta, que serve para 

pautar a realidade político-social.  

Deve-se reconhecer que a constituição não tem o condão de alterar as 

condicionantes naturais, sendo, nesse sentido, limitada ao estado fático existente. 

Contudo, conforme ressalta Hesse: 

“A força normativa da Constituição não reside, tão somente, na 
adaptação inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica 
logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se assenta na 
natureza singular do presente (individuelle Beschaffenheit der 
Gegenwart). Embora a Constituição não possa, por si só, realizar 
nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força 
ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a 
disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 
estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas 
provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a 
vontade de concretizar essa ordem. Concluindo, pode-se afirmar que 
a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, 
na consciência geral – particularmente, na consciência dos principais 
responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder 
(Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur 
Verfassung)” 15. 

                                                           
13 Cf. LEAL, Victor Nunes. A divisão de poderes no quadro político da burguesia in Problemas 
de direito público e outros problemas. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, v. 2, p. 18.  
14 Cf. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre, 1991, p. 15. 
15 Cf. HESSE, Konrad. Op., Cit., p. 19. 
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A Constituição da República de 1988, seguindo-se a classificação ontológica 

apresentada, deve ser tida como normativa. Outrossim, o ordenamento jurídico pátrio 

tem no texto constitucional um pressuposto válido necessário para a interpretação 

positivista. Com efeito, os princípios explicitados no artigo 206, da Constituição, 

configuram o núcleo axiológico que norteia todo o sistema de ensino brasileiro. 

O desafio que se apresenta, de alguma forma antevisto por Lassale, é ajustar a 

realidade aos fatores reais e efetivos do poder. Se de um lado há, como informado por 

Loewenstein, uma postura deliberada, dos detentores do poder, em descumprir as 

normas constitucionais, de outro lado há, como bem apresentado por Hesse, uma 

vontade de Constituição, de modo que a concretização plena de sua força normativa 

deve ser uma meta a ser alcançada pela sociedade, em geral, e pelos operadores do 

direito, em particular. 

Um grande desafio a ser enfrentado no Brasil, em razão das grandes 

dimensões territoriais com desigualdades econômicas e sociais acentuadas, será a 

busca do equilíbrio entre as competências atribuídas constitucionalmente e os 

recursos, em especial diante da autonomia político-administrativa que foi conferida aos 

municípios sem uma correspondente e proporcional manutenção financeira autônoma. 

   

2. O projeto Ministério Público pela Educação – MPEduc  
Atualmente, está no senso comum da sociedade que o direito à educação de 

qualidade deve ser garantido de maneira prioritária pelo Estado, por ser fundamental 

para o progresso da pessoa humana, bem como por ser a única porta de saída da 

situação de subdesenvolvimento em que o país se encontra. Contudo, na prática, a 

defesa do direito à educação de qualidade ainda não é tema prioritário para as 

instituições públicas, em especial as instituições de controle. 

Em 2011, o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP – realizou 

enquete com membros do Ministério Público para que apontassem os temas 

considerados relevantes e prioritários. Na ocasião, os 1474 membros participantes 

fizeram uma classificação de 50 temas destacados dos planejamentos estratégicos do 

Ministério Público, de acordo com sua relevância e prioridade16. Após a consolidação 

dos dados, apurou-se que os cinco temas prioritários apontados pelos membros do 

Ministério Público seriam: tráfico de drogas, crime organizado, fiscalização das contas 

                                                           
16 Fonte: Site CNMP – Enquete PEN – Data de Corte: 05/04/2011. 
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públicas, saúde e crimes contra a administração pública. A temática da educação foi 

apontada, na média, em 6º lugar de prioridade. 

Constata-se, pois, a premente necessidade de que a temática do direito à 

educação seja posta na ordem do dia de todos os operadores do direito e dos órgãos 

de controle. 

Neste contexto, o projeto Ministério Público pela Educação permite uma 

atenção especial dos membros do Ministério Público Federal e Ministérios Públicos 

dos Estados, mesmo diante das inúmeras atribuições inerentes aos seus respetivos 

cargos, para a temática da educação.  

Considerando que o controle da Administração Pública não se atém apenas a 

legalidade e economicidade dos gastos públicos, e deve verificar também a 

legitimidade, eficácia, eficiência das despesas públicas. Conveniente citar um trecho 

da obra de Jean-Jacques Rousseau:  
Por outro lado, nem todos os governos possuem a mesma natureza; 
há os dotados de maior ou menor voracidade, e as diferenças estão 
baseadas neste princípio: quanto mais as contribuições públicas se 
distanciam de sua fonte, tanto mais se tornam onerosas. Não é pela 
quantidade de imposições que se deve medir essa carga, mas pelo 
caminho a ser feito por elas a fim de regressarem às mãos de que 
saíram. Quando essa circulação é realizada e bem estabelecida, 
pague-se pouco ou muito, o povo é sempre rico e as finanças 
caminham sempre a contento. Quando, ao contrário, por pouco que 
contribua, esse pouco não retorna às suas mãos, em contribuindo 
sempre o povo depressa se exaure; o Estado jamais será rico, e o 
povo será sempre indigente.17 
 

Nota-se que é antiga a preocupação com a burocracia e com o risco de não 

aplicação dos recursos públicos para atender ao interesse da sociedade.  

Assim, a parceria firmada entre o Ministério Público Federal e o Ministério 

Público dos Estados, que tem como principal objetivo estabelecer a tutela do direito à 

educação básica de qualidade para os brasileiros como tema prioritário de atuação, é 

um mecanismo de articulação entre os gestores púbicos, os cidadãos e conselhos, 

evitando desperdícios de recursos públicos. 

Os objetivos do projeto MPEduc são:  
 estabelecer o direito à educação como prioridade nos trabalhos 

desenvolvidos pelo Ministério Público; 
 levar ao conhecimento do cidadão informações essenciais sobre 

seu direito de ter acesso a um serviço de educação de 
qualidade, bem como sobre seu dever em contribuir para que 
esse serviço seja adequadamente prestado; 

                                                           
17 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Coleção A Obra Prima de Cada Autor. 
São  
Paulo – SP: Editora Martin Claret, 2003.  
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 identificar os motivos dos baixos índices de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de grande parte dos municípios e 
escolas brasileiras, a partir de um diagnóstico a ser levantado 
com a aplicação de questionários padronizados; 

 acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas 
pelo MEC/FNDE, bem como a adequada destinação dos 
recursos públicos; 

 verificar a existência e a efetividade dos conselhos sociais com a 
atuação na área de educação.18 

 

O projeto MPEduc é organizado em oito etapas, compreendidas em linhas 

gerais da seguinte forma. 

A primeira etapa consiste na realização de reunião entre Procurador da 

República e Promotor de Justiça para definição das estratégias de execução do 

projeto e instauração de inquérito civil público. 

Na segunda etapa é realizada reunião com as secretarias de educação do 

Estado e Município e conselhos sociais com a finalidade de apresentar o projeto, 

explicar seus objetivos e funcionamento, solicitando apoio e auxílio na divulgação. 

 A terceira etapa se refere a requisição para que as escolas, conselhos e 

gestores respondam aos questionários elaborados, que versam sobre os seguintes 

temas: questões estruturais das unidades de ensino, aspectos pedagógicos, 

alimentação escolar, transporte escolar, execução dos programas de governo na área 

de educação, acessibilidade e inclusão nas escolas e pontos relacionados aos 

conselhos sociais. 

A realização de audiência pública se dá na quarta etapa e tem como principais 

objetivos: oferecer um espaço para que a comunidade possa debater questões 

relacionadas ao sistema de ensino local, levar ao cidadão informações pertinentes à 

temática em foco e conscientizar a comunidade escolar sobre a importância e o dever 

da sua participação nas questões relacionadas à educação escolar. 

A visitação das escolas tanto pelos Procuradores da República e Promotores 

de Justiça quanto por grupos de voluntários que poderão ser montados com pessoas 

da comunidade faz parte da quinta etapa de execução do projeto. As visitações terão a 

finalidade de realizar registros fotográficos das condições das escolas, envolver a 

comunidade nas questões escolares, bem como dar visibilidade ao projeto. 

Na prática a coleta de informações pelos questionários, realização de 

audiências públicas e visitas às escolas, permite um diagnóstico das condições das 

escolas públicas de ensino básico, o que facilita a atuação mais abrangente e 

fundamentada do Ministério Público. 

                                                           
18 Informações sobre o MPEduc obtidas no sitio eletrônico disponível em: < 
http://mpeduc.mp.br/mpeduc/www2/conheca/conheca_modelo> Acesso em: 10 mar. 2017. 
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Em seguida é realizada a consolidação eletrônica das respostas dos 

questionários, que, somada às informações obtidas na audiência pública e nas 

visitações, permitirá identificar as demandas a serem trabalhadas no âmbito do 

projeto. 

Esta etapa levará à fase posterior que serão elaboradas as recomendações e 

as peças de atuação a serem encaminhadas aos gestores públicos a fim de que sejam 

tomadas as providências necessárias a sanar as irregularidades identificadas, tendo 

por base o diagnóstico realizado. 

 Finalmente, após o término do prazo estipulado para o cumprimento das 

recomendações, como última etapa é realizada nova audiência pública para informar a 

sociedade sobre os trabalhos desenvolvidos, bem como sobre as providências 

adotadas e não adotadas pelos gestores, realizando-se, assim, uma accountability dos 

trabalhos realizados.  
 

3. Considerações finais 
A importância da educação na construção da democracia, foi evidenciada no 

texto constitucional o que representa um grande avanço, mas ainda é necessário 

desenvolver mecanismos de articulação para deixar de ser apenas uma declaração 

formal e passar para o plano da concreta efetivação.  

Nesse sentido, o projeto MPEduc se apresenta como um meio de realizar a 

interação e diálogo entre a gestão pública e sociedade, que tem apresentado reflexos 

positivos de ganhos sociais. Isto porque, ao analisar casos concretos em âmbito 

coletivo, considera o contexto socioeconômico em que as instituições de ensino básico 

estão inseridas, na busca por soluções aos eventuais problemas encontrados na fase 

de diagnóstico da rede de ensino, colhidas nas etapas de execução do projeto.  

Também auxilia no controle e fiscalização dos recursos públicos aplicados na 

área da educação básica, bem como viabiliza maior participação social e 

transparência no âmbito administrativo. Assim, as ações promovidas pelo projeto 

MPEduc permite maior controle social com participação da sociedade, representada 

pelos familiares dos alunos, profissionais da educação, gestores, moradores e pelos 

Conselhos. 

 Em relação a transparência com a coisa pública, a atuação positiva dos órgãos 

de controle da administração pública interno, externo e controle social, evitam a 

ocorrência de condutas, que obstam o livre acesso de todos à educação básica com 

qualidade técnica e de fundamentos morais. 
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 A participação social deve ser a força motriz para o fortalecimento da 

democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa19. Para 

GONZÁLEZ, “um dos desafios enfrentados, principalmente por países que passaram 

por transições para a democracia nas últimas décadas, tem sido construir instituições 

que possuam legitimidade e apoio e garantam a participação da população na 

definição dos governos e das políticas”20. 

O projeto MPEduc é uma ferramenta inovadora que possibilita o diálogo e 

sugere soluções para questões da educação básica, colocando o Ministério Público 

Federal e dos Estados em uma posição de incentivo a cultura construtiva e não 

apenas punitiva. Também estimula com auxilio e a força da participação social, a 

inserção, na gestão pública da rede de escolas de ensino básico, o respeito aos 

princípios constitucionais administrativos da moralidade, legalidade, impessoalidade e 

eficiência. 
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CAPÍTULO XLVI 
 

OS CUSTOS NO ACESSO À JUSTIÇA EM PORTUGAL – UMA VISÃO 
INTERNACIONAL 

 

Isabel Brites1 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Homem enquanto ser social carece de um sistema que regule a sua conduta. 
Deste modo, a atuação do Estado está vinculada aos Princípios Constitucionais e 
subordinada aos preceitos e à ideia de proteção da Justiça, que “implica a submissão 
de princípios gerais de Direito, à Constituição, a normas internacionais, a disposições 
de carácter regulamentar, a actos constitutivos de direitos”2. O acesso ao Direito é 
assim concebido numa missão: o direito de defesa perante os tribunais e exigir 
proteção perante a violação de direitos. 

Neste sentido, o Estado tem o dever de proporcionar aos cidadãos a satisfação 
dessas necessidades, através de um pagamento justo, adequado e proporcional do 
que realmente se recebe em contrapartida, e garantir que o cidadão acede a uma 
Justiça adequada à satisfação da sua pretensão, quer isso envolva um ganho ou uma 
perda na sua demanda. 

O reconhecimento de um problema jurídico, aliado a uma cada vez maior 
distância geográfica dos tribunais e aos custos envolvidos, não tem sido proporcional. 
Além disso, determinam uma crescente alienação ao sistema judicial, em clara 
violação do artigo 6.º n.º 1 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que 
consagra a todos os cidadãos "o direito de ter a sua causa tratada (...) dentro de um 
prazo razoável". Na opinião de CANOTILHO3 “a existência de processos céleres, 
expeditos e eficazes (...) é condição indispensável de uma protecção jurídica 
adequada”. Todos têm direito a uma decisão judicial em prazo razoável e mediante 
processo equitativo, em cumprimento ao art.º 20.º n.º 4 da CRP. 

A problemática do acesso ao direito é, por isso mesmo, muito complexa, por 
envolver um problema social, económico, cultural e estrutural. Qualquer reforma no 
sistema judicial não deve tentar eliminar apenas os obstáculos. Deve acima de tudo 
garantir a Igualdade no acesso à Justiça e esclarecer os cidadãos dos seus direitos, 
assim como a sua proximidade, de forma à sua acreditação, para que mesmo quando 
se vence o pleito, o cidadão não tenha tido mais prejuízo do que ganho obtido. 

O Acesso ao Direito é reconhecido como um Direito Fundamental para a 
concretização dos demais direitos e garantias constitucionais, no sentido de que os 

                                                           
1 Mestre em Fiscalidade pelo IPCA. Advogada. Assistente convidada no IPCA. 
2 SOUSA, Domingos Pereira de, Direito Fiscal e Processo Tributário, 1.ª ed., Coimbra Editora, 
2013, p. 81. 
3 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, Almedina, 5.ª ed., 1991, p. 667. 
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diversos direitos existentes deixam de ter sentido se não existir um mecanismo de 
reivindicação adequado e eficaz para a sua efetivação. 

No entanto, estes custos estão muitas vezes dependentes de atos e 
intervenção de terceiros. Além disso, não existe previsibilidade na decisão final, pois 
encontra-se relacionada com critérios subjetivos, como a simplicidade ou 
complexidade, e não permitem a sua verificação antes do fim do processo. Cada 
processo é diferente do outro e não podemos tomar cada medida como generalista. 
Em cada demanda podem ser encontradas variadas medidas necessárias à 
prossecução da causa, que não permitem saber, de antemão, os custos que poderão 
ser alcançados. Nomeadamente, as cartas rogatórias e peritagens podem tornar um 
processo demasiado custoso em relação ao que as partes podem dispor. 

 

2. O PAINEL DE AVALIAÇÃO DA JUSTIÇA NA UE 

 A criação da Europa, como uma associação de países, deveu-se, em primeiro 
lugar, à preocupação de desenvolver a economia dos diversos Estados-Membros 
através de medidas e políticas comuns. Sendo um dos pontos fundamentais para uma 
convivência plena e justa, também a União Europeia (EU) tem aqui um papel 
importante no debate e na concretização dos valores de Justiça. 

 É este o motivo pelo qual a Comissão Europeia publica anualmente um relatório 
de avaliação da Justiça na UE onde descreve a qualidade, a independência e a 
eficiência dos sistemas judiciais de cada Estado-Membro.  

 O Painel de Avaliação da Justiça na UE é um instrumento de informação 
destinado a ajudar os Estados no sentido de tornar a Justiça mais eficiente através da 
comunicação e comparação de dados sobre a qualidade, independência e eficiência 
do sistema judicial em cada país. Trata-se de uma ajuda para detetar incorreções e 
promover as boas práticas no funcionamento do sistema, porque a rapidez, 
independência, preço e facilidade no seu acesso são pontos em comum e essenciais a 
todos os Estados-Membros. Possui informação sobre o sistema judicial através dos 
dados recolhidos a cada dois anos pela Comissão para Eficácia da Justiça na Europa 
(CEPEJ) do Conselho da Europa, e realiza anualmente um estudo específico sobre o 
tema4. Estes dados são recolhidos ainda com informação proveniente do Banco 
Mundial, do Eurostat e pelas Redes Judiciárias Europeias acerca do funcionamento 
dos tribunais nacionais e na aplicação do Direito. 

 O Painel de Avaliação de 2015 é, então, apresentado no sentido da 
modernização, revitalização e crescimento do sistema judicial, para restaurar a 
confiança e promover um crescimento sustentável em cada país. É nestes resultados 
de ajuda de avaliação e de eventuais reformas que se determina uma análise ainda 
mais profunda, que leva à necessidade de uma avaliação específica por país, tendo 
em linha de conta as especificidades de cada Estado-Membro em causa, com vista ao 
aperfeiçoamento do sistema judicial.  

 As últimas Recomendações Específicas por País (REP) relatam os dados de 
20145 da UE a Portugal relativamente ao setor da Justiça, e destacam a 
                                                           
4 O último relatório da CEPEJ publicado é de 2014, com dados relativos a 2012. 
5 Recomendação do Conselho, de 8 de Julho de 2014, relativa ao Programa Nacional de 
Reformas de 2014 de Portugal e que formula um parecer do Conselho sobre o Programa de 
Estabilidade de Portugal para 2014 (2014/C 247/20). 
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racionalização e modernização da Administração, no sentido de melhorar a eficácia do 
sistema judicial e aumentar a transparência. As REP determinam proceder a um 
relatório de avaliação semestral independente sobre a aplicação das reformas e outras 
medidas corretivas. Estas reformas são medidas operacionais e estruturais, tais como 
a modernização na gestão dos tribunais, a utilização das novas tecnologias, o 
incremento e incentivo de meios alternativos de litígio, reestruturação orgânica dos 
tribunais e revisão dos mapas judiciais, a simplificação de normas processuais, e 
ainda a reforma de profissões judiciais e do apoio judiciário.  

 Apesar de já se verificarem alguns progressos na modernização da 
Administração Pública, esta tem sido implementada de forma lenta, pelo que, só ao fim 
de alguns anos é que se verificarão resultados visíveis e dignos de avaliação. Por isso, 
a UE recomenda uma vigia atenta, através do diálogo com as autoridades nacionais e 
as partes interessadas dos Estados-Membros em causa. Daí que, desde 2012, a 
melhoria da qualidade, independência e eficiência do sistema judicial sejam uma 
prioridade para a coordenação das políticas económicas da UE. 

 O Painel de Avaliação de 2015 determina como pontos essenciais para uma 
melhoria da qualidade da justiça a avaliação das atividades dos tribunais, o orçamento 
e os recursos humanos. De entre as recomendações da UE encontramos 
essencialmente a redução do tempo de espera para a resolução dos litígios, e ainda a 
promoção de um melhor uso dos recursos disponíveis, numa tentativa de aumento da 
produtividade e de redução de custos, que se possam refletir nas custas finais a pagar 
pelos utilizadores, e garantir a eficiência e a qualidade do sistema judicial.  

 As conclusões do Painel de Avaliação aliada às avaliações específicas de cada 
país dos Estados-Membros determinam as recomendações específicas de melhoria 
por país na área da Justiça, enviadas a cada país, nomeadamente a Portugal. O 
objetivo desde sistema de avaliação é, então, a redução dos encargos administrativos 
com a Justiça que se reflete nos custos finais, tanto para os tribunais como para os 
seus utilizadores, sejam cidadãos individuais ou empresas. 

 As informações recolhidas pela Comissão Europeia no setor da Justiça revelam 
que todos os Estados-Membros têm em curso reformas judiciais, com vista a “correção 
de ineficiências, no reforço da qualidade e da acessibilidade, na gestão dos 
condicionalismos orçamentais, no reforço da confiança dos cidadãos ou na promoção 
de um ambiente empresarial favorável”6. 

 O sistema de gestão dos tribunais é fundamental para melhorar o sistema 
judicial e facilita o Acesso ao Direito e à Justiça pelo cidadão, o que permite um melhor 
exercício dos direitos individuais, sendo um bom indicador do desenvolvimento de um 
país, seja a nível social, seja a nível económico. A União Europeia, com estes estudos, 
pretende tornar o sistema judicial nacional mais eficaz, ao revelar as suas 
insuficiências e a apresentação de melhorias com base nas caraterísticas do sistema 
nacional. Uma Justiça mais eficiente significa a proteção dos direitos e dos valores, 
tanto nacionais como comuns da União, pois contribui para a redução de atrasos na 
resolução de litígios, facilita o acesso à Justiça, e ainda diminui os respetivos custos 
associados.  

 Por estes motivos, o Memorando de Entendimento que Estabelece o Mecanismo 
Europeu de Estabilização Financeira sobre a assistência financeira da União Europeia 
                                                           
6 http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_pt.pdf, acedido em 
15 de agosto de 2016. 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_pt.pdf
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a Portugal determina como uma das medidas essenciais a padronização das custas 
judicias. Qualquer inconformidade no sistema judicial nacional implica e afeta o bom 
funcionamento do mercado único, assim como o espaço de Justiça e a efetiva 
aplicação do Direito da União. 

 Uma Justiça eficaz significa, também, uma gestão adequada dos seus recursos, 
e facilita ao Estado verificar quais os meios exatos de que necessita. Para o efeito, é 
essencial avaliar todas as ferramentas que permitem avaliar os tribunais e todos os 
recursos associados à disponibilidade da Justiça aos cidadãos. 

Como declarou Vĕra Jourová7 “um sistema de justiça eficaz é um pilar essencial das 
democracias. As reformas no setor da justiça têm um papel fundamental no reforço 
dos valores comuns da União e na criação do ambiente favorável ao investimento de 
que tanto precisamos para promover um crescimento sustentável”. 

 

2.1. A taxa de justiça no espaço europeu 

A União Europeia reuniu um conjunto8 de direitos para informação aos 
cidadãos no que respeita ao Acesso à Justiça, de forma a facilitar a livre circulação 
dentro das suas fronteiras. As custas processuais não constituem uma harmonização, 
pelo que variam consoante o Estado-Membro em causa.  

Em 2007, com atualização dos dados em 2015, foi elaborado um estudo9 
comparativo aos sistemas de custas na UE, e desde então os Estados têm sido alvo 
de observação por peritos e especialistas que elaboram relatórios de orientação e 
modernização das matérias em causa. O estudo refere a necessidade de revisão do 
Regulamento das Custas Processuais português e uma diminuição das taxas de 
justiça, na medida em que a Justiça se encontra numa situação muito delicada e com 
grande fragilidade económica. Sendo ainda uma preocupação o facto de a 
Constituição não estar a ser cumprida “no que respeita ao acesso universal à justiça e 
aos tribunais”10 salientando que não há Estado de Direito sem tribunais. 

Como exemplo podemos apontar a França que aboliu grande parte das taxas 
de justiça cíveis. A aplicação de custos prende-se apenas àqueles “juridicamente 
indispensáveis ao processo e cujo montante é objeto de uma tarifação, seja por via 
regulamentar, seja por decisão judicial”11. Estas tarifas são constituídas por direitos 
fixos e direitos variáveis que se aplicam antes, ou durante a instância, com base nas 
despesas necessárias à prossecução da demanda, cujo montante é regulamentado 
por decisão judicial, e tem lugar para fazer face a despesas gerais como 
emolumentos, compensação de testemunhas, remuneração de técnicos e outros atos 
administrativos. Além disso, a concessão do apoio judiciário é determinada pela média 
mensal dos rendimentos do último ano civil do requerente, e os limites máximos dos 
                                                           
7 Declarações de Vĕra Jourová, Comissária Europeia responsável pela Justiça, Consumidores 
e Igualdade de Género, em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4575_pt.htm, acedido 
em 17 de agosto de 2016. 
8 Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_going_to_court-32-pt.do, acedido em 15-09-2016. 
9 Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-es-pt.do?member=1 acedido 
em 15-09-2016 
10 Declarações da Bastonária da Ordem dos Advogados aquando da abertura do ano judicial 
de 2016/2017, em http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-09-01-Elina-Fraga-na-abertura-do-
ano-judicial-Quando-se-ataca-a-advocacia-e-a-democracia-que-treme acedido em 1/09/2016. 
11 Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-fr-pt.do?member=1 acedido 
em 15-09-2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4575_pt.htm
https://e-justice.europa.eu/content_going_to_court-32-pt.do
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-es-pt.do?member=1
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-09-01-Elina-Fraga-na-abertura-do-ano-judicial-Quando-se-ataca-a-advocacia-e-a-democracia-que-treme
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-09-01-Elina-Fraga-na-abertura-do-ano-judicial-Quando-se-ataca-a-advocacia-e-a-democracia-que-treme
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-fr-pt.do?member=1
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rendimentos admitidos são atualizados anualmente. Em França existem processos 
isentos de custas, em ações de valor reduzido quando se recorra ao Tribunal de 
Proximidade ou Tribunal de Instância, seguindo um processo simplificado, e se as 
partes dispensarem recorrer a um oficial de justiça. 

Além da França, também a Espanha recuou na proposta governativa de 
aumento de custas processuais e judicias. Em matéria civil a taxa devida pelo serviço 
judicial tem caráter nacional e é exigível uniformemente em todo o território espanhol, 
a qualquer pessoa que dê origem ao processo. A gestão da cobrança por custas é da 
responsabilidade do Ministério das Finanças e da Administração Pública. 

Na Bélgica, as taxas judicias são fixas, a serem pagas, essencialmente, no 
início da ação. Os custos apenas variam segundo os tribunais em que o processo 
corre de acordo com a fase do processo, se é em primeira instância, ou em fase de 
recurso. Apenas se exclui os custos com advogados, tradutores, intérpretes e peritos, 
sendo estes custos calculados de forma independente e particular. 

A ideia de harmonizar e simplificar os custos judiciais em toda a União 
Europeia é um passo positivo no reforço dos Direitos dos cidadãos em todos os 
Estados-Membros. Isto significa saber, à partida, quais os custos prováveis com a 
atuação da Justiça em qualquer Estado da UE, em vez de estar ligado a um sistema 
dependente da determinação processual quanto ao tipo e quanto ao valor, com 
recursos a tabelas de quantificação complexa que estão para além do conhecimento 
da população em geral. 

As custas judiciais em Portugal continuam a ser uma combinação de divisão de 
custos fixados por tabelas, em processos onde inicialmente não se consegue saber 
quais os procedimentos que poderão vir a ser seguidos. O que torna a litigância num 
processo complexo e de difícil determinação. 

 

3. A MISSÃO DA ONU PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL PORTUGUÊS 

A preocupação com os custos no acesso à Justiça não é apenas interna ou 
europeia, e tem o seu destaque, também, a nível internacional.  

Neste seguimento, Gabriela Knaul12, aquando da sua visita a Portugal em 
2015, salientou precisamente uma Justiça “lenta, cara e de difícil compreensão”13. O 
objetivo da visita foi analisar e avaliar os progressos e os desafios sobre a 
independência e imparcialidade do sistema judicial e da administração da Justiça. Em 
causa está a elaboração de um relatório14 para avaliar a independência e 
administração do sistema judicial a ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos 
da ONU. 

Refere ainda que, apesar de Portugal viver uma situação de crise económica, não 
pode a Justiça estar pendente de questões orçamentais, e a garantia no acesso à 
Justiça tem de ser igual para toda a população. 

                                                           
12 Relatora especial da ONU para a independência de Juízes, Magistrados e Advogados. 
13 Cfr. https://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-que-mais-me-preocupa-em-relacao-a-justica-
em-portugal-e-a-questao-orcamental-1684915, acedido em 15-08-2016. 
14 Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul 
- Addendum - Mission to Portugal, de 29-06-2015, disponível em www.ohchr.org. 

https://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-que-mais-me-preocupa-em-relacao-a-justica-em-portugal-e-a-questao-orcamental-1684915
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-que-mais-me-preocupa-em-relacao-a-justica-em-portugal-e-a-questao-orcamental-1684915
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Gabriela Knaul salienta que a Justiça deveria ser servida por uma autonomia 
financeira, como forma de garantir a sua total independência. Destaca ainda que os 
meios judiciais estão dependentes de recursos financeiros dos organismos estatais, e, 
desse modo, dificultam ainda mais a obtenção dos meios e recursos necessários para 
garantir uma total isenção e independência dos decisores processuais, que afetam, 
por sua vez, o Direito das pessoas. 

Apesar de estar em curso uma significativa reforma no setor da Justiça, os 
resultados não são imediatamente visíveis, e existem melhorias que podem ainda ser 
observadas. Por exemplo, promover uma maior autonomia administrativa e decisão 
das instituições judiciais, para garantir que o Conselho Supremo de Juízes e do 
Conselho do Ministério Público tenham meios suficientes para investir mais na 
facilitação do acesso à Justiça, para assegurar a particular atenção às vítimas de 
crimes e investir na formação dos juízes, procuradores e advogados. 

Ao longo das últimas décadas o desafio prendeu-se com a morosidade do 
sistema, no que respeita à duração do processo e dificuldades no acesso aos 
tribunais, essencialmente na primeira instância. Por exemplo, as queixas ao Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) reportam-se a violações por parte do Estado 
Português, designadamente com a delonga nas demandas judiciais, e aos respetivos 
custos demasiado elevados. 

A relatora especial das Nações Unidas salienta a preocupação demonstrada 
pelos representantes da sociedade civil e de advogados com o aumento das custas 
judiciais, e que os critérios de admissão para a concessão do apoio judiciário são 
muito restritos, e de difícil acesso, mesmo para os cidadãos de parcos recursos. 

De salientar, que, apesar da reforma ser ainda recente e não ser possível avaliar de 
imediato os resultados alcançados, tem-se em linha de conta as preocupações com o 
Acesso à Justiça, a segurança do sistema informático Citius, e o reconhecimento da 
insegurança causada pelas inúmeras alterações legislativas que continuamente 
enfraquecem o sistema. 

 

4. O CASO PERDIGÃO c. PORTUGAL 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem analisou a aplicação das taxas de 
justiça em Portugal no seguimento de uma queixa efetuada contra o Estado português, 
mais concretamente no caso Perdigão c. Portugal (queixa n.º 24768/06). Neste 
processo os requerentes alegam a correção da sentença de um tribunal português 
sobre custas processuais, relativas a um processo por expropriação de um terreno. As 
respetivas custas ascendiam aos €310.000,00, valor superior ao montante atribuído 
por indemnização pela expropriação que não ultrapassou os €198.000,00. O problema 
prende-se, então, pelo facto de o valor a título de custas judiciais de um processo 
expropriativo exceder o valor recebido a título de indemnização. 

Os recorrentes alegam a violação dos Princípios da Compensação Justa e o 
Direito de Acesso aos Tribunais. A ser taxado tal valor deixa de compensar o montante 
atribuído a título de indemnização pedido pela expropriação do terreno, por ser, 
inclusive, inferior ao valor das custas a pagar pelo processo.  

Neste seguimento, o TEDH começa por determinar se o Estado tem a 
legitimidade na cobrança desse valor, pelo acesso ao serviço de Justiça. Nesta 
medida, o Estado tem o poder de cobrar taxas judiciais, e, em contrapartida, fornece 
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serviços jurídicos. A finalidade da cobrança de taxas nos tribunais é a de financiar o 
sistema judicial, “desde que estas não se tornem um obstáculo à Justiça e não onerem 
com um encargo inaceitável uma categoria particular de destinatários da justiça, 
hipóteses em que seriam discriminatórias”15. O que os recorrentes alegam é que têm a 
responsabilidade de um custo demasiado elevado e desajustado, não se verificando o 
equilíbrio entre os direitos fundamentais da pessoa humana, defendidos pelo Estado 
português. 

O Tribunal acrescenta que deve existir correspetividade entre os serviços 
prestados e a taxa de justiça cobrada aos cidadãos, de acordo com o Princípio da 
Proporcionalidade e do direito de acesso à Justiça. Em suma, o que o TEDH 
determina é que um valor demasiado elevado de custas processuais é 
desproporcional ao objeto e complexidade da causa e à conduta adotada ao longo da 
tramitação da ação. Salienta que não deve relevar apenas o valor da ação, porque, 
assim sendo, pode ultrapassar em larga escala o serviço prestado, não existindo 
correspondência ou proporcionalidade entre a taxa de justiça aplicável e o serviço 
prestado. E, considera, ainda, que os recorrentes tiveram de suportar um encargo 
excessivo, de tal forma que perturba o equilíbrio justo dos Direitos Fundamentais dos 
cidadãos. 

 

5. CONCLUSÃO 

A existência de um julgamento pressupõe sempre uma atividade de forma a 
restaurar um dano. Mesmo o cidadão com elevados recursos tem direito a uma justiça 
com custos razoáveis. Isto porque, está sempre em causa o acesso ao direito 
constitucionalmente protegido pelo art.º 20.º da CRP, considerado um direito 
fundamental. 

Já sabemos que a Constituição portuguesa não determina a existência de uma 
Justiça gratuita, mas deve garantir correspetividade entre os serviços prestados e as 
custas aplicáveis. Além disso, uma Justiça com custos demasiado elevados 
condiciona a sua procura e a sua dimensão prática. Apenas garantindo uma Justiça 
para todos é que se poderá garantir uma correta observação da Constituição que 
detém os Princípios basilares do Estado de Direito, como sejam a Proporcionalidade e 
o Acesso aos Tribunais. 

Assim, deve-se procurar o equilíbrio entre a segurança e o seu custo, de forma 
a garantir uma distribuição justa. A exigência da equidade processual é a forma de 
garantir uma tutela judicial efetiva. O que se pretende obter é o equilíbrio entre o preço 
praticado e a realização da Justiça, de forma a que o cidadão não se sinta ameaçado 
por um legislador que joga com a lei, e que a torne mais desgastante que o próprio 
erro que pretende corrigir. 

Têm existido algumas tentativas de modernização e simplificação dos diversos 
regulamentos, mas persiste a complexidade. Ao assumirmos que a incerteza e a 
dificuldade no pagamento de custas processuais dificultam o acesso à Justiça, 
podemos concluir que os cidadãos hesitam no recurso aos tribunais e em invocar 
judicialmente os seus direitos. Parece-nos certo afirmar que estamos perante uma 

                                                           
15 Cfr. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, caso Perdigão vs. Portugal, 
acórdão de 16 de novembro de 2010 (queixa n.º 24768/06). 
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situação de inconstitucionalidade que se cifra como um obstáculo à realização da 
Justiça. 

Esta reflexão pretende, assim, considerar o custo da Justiça atual numa 
perspetiva do Acesso ao Direito por parte dos cidadãos e das empresas ao sistema 
judicial português. No entanto, tem-se notado difícil a ligação entre a proporcionalidade 
e o Direito de Acesso aos Tribunais devido aos elevados custos envolvidos. Por este 
motivo, os conflitos com as custas processuais no Acesso ao Direito têm sido alvo de 
avaliação por parte da comunidade internacional, cuja preocupação real se tem 
refletido nas sucessivas alterações legislativas que esta matéria tem sofrido. 
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CHILE Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 
LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD* 

 
Rodrigo Andrés Poyanco Bugueño1 

Universidad de los Andes, Chile 
 

1. El régimen anterior a la Constitución de 1980 

El régimen previsto bajo la vigencia de la Constitución chilena de 19252 entendía a la 
educación, fundamentalmente, como un deber del Estado3. El art. 10 nº 7 de esa Carta 
fundamental garantizaba, en un mismo artículo, la libertad de enseñanza y el derecho 
a la educación en su aspecto prestacional. Señalaba a este último como “una función 
primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman 
parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su 
realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades 
educacionales”. Agregaba la norma que “sólo la educación privada gratuita y que no 
persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su 
financiamiento, de acuerdo a las normas que establezca la ley”4. Esto dio lugar a lo 
que en su época se conoció como el “Estado docente”5. 

Lo expuesto resultaba coherente también con la orientación doctrinaria global 
de la Carta de 1925, que relacionaba expresamente “el pleno desarrollo y la dignidad 
de la persona humana” con el cumplimiento de determinados mínimos materiales, de 
cargo del Estado. Es así como, por ejemplo, el art. 10 Nº17 de aquella Constitución 
aseguró: 

“El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, 
política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la 

                                                           
1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile; Magíster en Derecho 
Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de derechos humanos 
en la Universidad de los Andes, Santiago de Chile.  
* Trabajo presentado en el marco de la tesis desarrollada por el autor bajo la dirección del 
profesor Antonio Carlos PEREIRA MENAUT para obtener el grado de Doctor en Derecho, por 
la Universidad de Santiago de Compostela, España. 
2 El texto final de esta Constitución, incluyendo la última reforma constitucional de 1970, puede 
consultarse en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=131386  
3 Para un estudio del régimen legal previo a esa Constitución, véase FLORES RIVAS (2014, p. 
122–123) 
4 El mencionado artículo también garantizaba, en relación a la libertad de enseñanza, la 
autonomía de las instituciones privadas de educación en cuanto a su organización 
administrativa y designación de personal, aunque con sujeción a las normas legales. 
5 En sentido propio, esa expresión se utiliza para el período que va entre 1830 y 1920, en que 
se inicia la participación intensiva del Estado en la escolarización del país (véase al respecto, p. 
ej., Aedo-Richmond, R. La educación privada en Chile: Un estudio histórico-analítico desde el 
período colonial hasta 1990. Santiago de Chile: RiL Editores, 2000. ISBN 9789562841368. 
Disponível em: https://books.google.es/books?id=_0eo4Icvj_kC [Acesso em: 24 de marzo de 
2017]). Nosotros utilizaremos esa expresión en sentido amplio, para referirnos al sistema previo 
a la CP 1980. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=131386
https://books.google.es/books?id=_0eo4Icvj_kC
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persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad 
nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el 
hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará 
y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la 
cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a 
través de los sistemas e instituciones que señale la ley” 6. 

 

2. El principio de subsidiariedad en materia de derechos sociales 

Frente a lo anterior, el constituyente de 1980 quiso imprimir un importante 
cambio de sentido al ordenamiento constitucional chileno7. Una de las muestras más 
expresivas de esto es el inciso cuarto del art. 1º de esa Constitución. Lo significativo 
de esa norma no es tanto lo que dice, sino más bien lo que se abstiene de mencionar, 
pues, aunque dispone que “el Estado está al servicio de la persona humana”, y que 
éste “debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 
material posible”, elimina toda referencia a la necesidad de que sea el Estado el ente 
que, de forma exclusiva, garantice determinadas condiciones materiales para lograr 
ese desarrollo o la dignidad de las personas, e impone que esa acción estatal debe 
respetar plenamente los derechos y garantías constitucionales. 

Esto es coherente con la incidencia del denominado “principio de 
subsidiariedad”, doctrina que alumbra todo el ordenamiento constitucional de 1980. 
Bajo este esquema, las garantías constitucionales en materia social no buscan tanto 
afirmar la acción del Estado –aunque tampoco la impiden—, sino más bien asegurar 
los derechos y libertades de las personas, y la participación de los particulares, entre 
otras áreas, en la prestación de los servicios relativos a educación, salud y seguridad 
social8. En este sentido, el principal ideólogo del principio de subsidiariedad en Chile, 
Jaime GUZMÁN, sostenía que la disminución del tamaño del Estado, reduciéndolo a 
las actividades que le son propias e indelegables, favorece la existencia de un poder 
público más eficiente, al tiempo que incentiva la “vitalidad creadora y participativa de la 
sociedad”: 

“[…] Siempre que no se trate de una función exclusiva e indelegable 
del Estado (y ni las prestaciones de servicios educacionales o de 
salud lo son), la responsabilidad estatal debe entenderse subsidiaria 
o supletoria. Aun cuando nuestra actual o futura realidad social exija 
que, por algún tiempo breve o largo, el Estado asuma la mayor parte 
de las prestaciones educacionales o de salud, ello no implica que 
esta acción pierda su rasgo subsidiario mientras se circunscriba a lo 

                                                           
6 Véase también el nº 16 de la misma norma. Estas modificaciones tuvieron breve vigencia –
puesto que fueron introducidas en 1970, y el golpe militar que derrocó a Allende se produjo en 
1973—, pero pueden considerarse como una muestra del pensamiento constitucional 
mayoritario en esa época, dado el alto grado de consenso político que debió lograrse para 
aprobarlas. 
7 Sin embargo, este cambio no parece haber tenido una relación, al menos directa, con la 
tendencia mundial que algunos identifican en el paso del estado social típico del siglo XX al 
estado marcado por la economía de mercado, producto de la “contrarreacción liberal” que se 
dio precisamente en los años 80 del siglo XX. Para esto último, puede consultarse: DOLENC 
DEL MASSO, Fabiano; MIRANDA GONÇALVES, Rubén; ZEFERINO FERREIRA, Rui Miguel. 
A re (invenção) do estado do século XXI: o regresso ao liberalismo como suporte do sistema 
democrático. Revista Internacional Consinter de Direito, v. 01, n. 01, 2015. 
doi:10.19135/revista.consinter.00001.15. 
8 Cfr. BERTELSEN REPETTO (1987, p. 59).  
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que el país necesita y los particulares no están en condiciones de 
abordar; o sea, a su extensión legítima […]”9. 

3. La división expresa entre el derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza 

De esta manera, no es extraño que el enfoque aplicado al derecho a la 
educación sufriera un cambio dramático, incluso antes de aprobarse la actual 
Constitución de 198010 (en adelante, también, CP). En lo que interesa a este trabajo, 
la discusión constituyente que dio lugar a esta carta fundamental giró alrededor de la 
relación que debía trabarse en esta materia entre el Estado, como ente subsidiario, la 
sociedad y la familia11, y concluyó con la regulación separada del derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. De esta manera, en la actual carta fundamental, 
el aspecto prestacional del derecho a la educación se encuentra en el numeral 10º del 
art. 19º12. Dice esta norma: 

     “10º.- El derecho a la educación. 
     La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en 
las distintas etapas de su vida. 
     Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a 
sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al 
ejercicio de este derecho. 
     Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, 
para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio 
menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles 
superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo 
requisito para el ingreso a la educación básica. 
     La educación básica y la educación media13 son obligatorias, 
debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, 
destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el 
caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se 
extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. 
     Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la 
educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y 
tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del 
patrimonio cultural de la Nación. 
     Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento de la educación” 

                                                           
9 Senado de la República de Chile (1990, Intervención del Senador Jaime GUZMÁN, p. 15) 
10 La actividad legislativa del gobierno militar, previa a la carta de 1980, buscó descentralizar la 
educación pública y dar paso a la financiación mixta de parte de la educación privada. Véase 
GARCÍA PINO y CONTRERAS VÁSQUEZ (2014, p. 288); y RUIZ SCHNEIDER (2012, p. 203–
204). 
11 GONZÁLEZ TUGAS (2012, p. 107–108) agrega que se discutieron cuestiones tales como la 
función docente y el papel del Estado; el sistema de financiamiento, vía subvención, a 
establecimientos públicos y privados; y el principio de autonomía de los establecimientos que 
imparten educación general y centros de educación superior.  
12 El art. 19 menciona todos los derechos civiles y políticos y sociales protegidos por la 
constitución de 1980, sin establecer ninguna prelación o separación formal entre ellos. Sin 
embargo, sólo algunos de ellos están protegidos por la acción de amparo de derechos 
fundamentales del art. 20 CP (en general, derechos civiles y políticos, derechos sociales 
laborales, y libertades asociadas a los derechos sociales de prestación). 
13 Nombre de la educación secundaria en Chile 
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Sin embargo, la precitada norma no está sujeta al recurso de amparo previsto 
en el ordenamiento constitucional chileno, conocido como el “recurso de protección”14. 
La libertad de enseñanza, en cambio, que sí está amparada por esa acción 
constitucional, aparece de forma separada en el numeral siguiente: 

     “11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, 
organizar y mantener establecimientos educacionales. 
     La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las 
impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la 
seguridad nacional. 
     La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a 
propagar tendencia político partidista alguna. 
     Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de 
enseñanza para sus hijos. 
     Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos 
mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la 
enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de 
general aplicación, que permitan al Estado velar por su 
cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos 
para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales 
de todo nivel”. 

De esta manera, la agencia fundamental de la educación se traslada del 
Estado a los individuos, sus familias y el mercado. El Estado y las políticas públicas en 
educación pasan a ser concebidas a partir del principio de la subsidiariedad15, lo que 
significa que el sistema público debe intervenir en esta esfera sólo cuando los agentes 
privados son incapaces de responder a las demandas de las personas16. Como es 
obvio, lo expuesto no implica la inexistencia en Chile de un amplio sistema público de 
educación primario y secundario, que incluye además algunas universidades públicas. 
Significa, más bien, que los particulares pueden intervenir en estos ámbitos, con 
protección constitucional, compitiendo de igual a igual con el Estado. 

4. El margen de configuración del legislador frente a la regulación 
constitucional 

Por otro lado, la referida configuración constitucional indica que el aspecto 
prestacional y la conformación legislativa de este derecho, cuando dependen del 
Estado, están sujetos a lo que GONZÁLEZ TUGAS denomina como la 
“indeterminación estructural” de la regulación constitucional chilena. Esto significa que 
el deber de garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal a los niveles de 
educación parvularia, básica, media y superior no predispone al Estado a un régimen 
determinado en materia de financiamiento, sino, únicamente, al que más se adecue a 
las posibilidades económicas del país. Bajo esta perspectiva la configuración del 
derecho a la educación en su aspecto prestacional es competencia exclusiva y 
                                                           
14 Art. 20 de la Constitución de 1980. Lo mismo sucede con el aspecto prestacional de los 
demás derechos sociales. 
15 Para entender la relación entre el principio de subsidiariedad y la labor del Estado en materia 
de derechos sociales y prestacionales, véase el artículo de SAN FRANCISCO REYES aquí 
citado y, también, POYANCO BUGUEÑO, R. A. (2017), en particular pp. 781 y ss.  
16 RUIZ SCHNEIDER (2012, p. 203–204). El autor agrega, sin embargo, que eso –la 
incapacidad de la sociedad para afrontar determinados problemas- es lo que sucede cuando se 
trata de la educación de los sectores más pobres, cuestión desmentida, empero, por la 
existencia en Chile de numerosas iniciativas privadas dirigidas a la educación de las personas 
de escasos recursos. 
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privativa del legislador, abriéndose, asimismo el espacio necesario a la participación 
de los particulares, de conformidad al principio de subsidiariedad17.  

5. La libertad de enseñanza, el principio de subsidiariedad y la obligación de 
financiar la educación 

Sin embargo, la libertad del legislador en materia educacional tiene un límite, 
dado no tanto por el aspecto prestacional del derecho a la educación sino más bien 
por su contraparte, la libertad de enseñanza. Como sería esperable en un régimen 
como el chileno, esta última es entendida a nivel constitucional como una libertad 
contra el Estado, el cual no puede intervenir limitando las facultades de los individuos 
en este ámbito por otras razones que no sean la moral, las buenas costumbres, el 
orden público o la seguridad nacional. Al interior de los establecimientos 
educacionales, la libertad de enseñanza también adopta la modalidad de la libertad de 
cátedra que ejercen los docentes, las políticas internas que adoptan los directivos de 
los establecimientos educacionales y las decisiones que toman los padres, al adherir a 
un determinado proyecto educativo18. La finalidad fundamental del diseño 
constitucional consagrado en la carta fundamental de 1980, es evitar el riesgo del 
control ideológico de la educación por parte del Estado19, garantizando la diversidad 
de proyectos educativos y la libertad de la sociedad frente al poder político20. 

En base a lo expuesto, es fácil entender por qué la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional chileno había entendido, hasta fechas relativamente recientes, que las 
obligaciones prestacionales del Estado en favor de los sostenedores de 
establecimientos particulares que estén acogidos a un régimen de subvención, no 
emanan tanto de un principio de Estado social  —que, al menos en forma expresa, no 
existe en Chile— sino más bien de la necesidad de preservar la libertad de enseñanza 
y la existencia de establecimientos educacionales no estatales. 

6. El derecho a la educación…a través de la libertad de enseñanza 

La sentencia más importante al respecto es la Rol 410 de 2004, referida a la 
constitucionalidad de ciertas normas legales relativas a la subvención fiscal de 
establecimientos educacionales privados. Como recuerda FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ21, esa sentencia definió el núcleo de la libertad de enseñanza, 
vinculándolo directamente con la autonomía de los establecimientos educativos. Dada 

                                                           
17 GONZÁLEZ TUGAS (2012, p. 110–111). Véase también BERTELSEN REPETTO (2005, p. 
172–173) 
18 GARCÍA PINO y CONTRERAS VÁSQUEZ (2014, p. 618) 
19 No faltaban antecedentes históricos para llegar a esa conclusión. FONTAINE, GARCÍA-
HUIDOBRO et al. (1973, p. 17), dan cuenta de los intentos del gobierno de Salvador Allende de 
implantar lo que se conoció como la ‘Escuela Nacional Unificada’ (ENU). Partiendo de la base 
de que el sistema educacional vigente estaba diseñado para “reproducir el sistema de 
dominación de las mayorías por las minorías y de explotación del hombre por el hombre”, la 
ENU buscaba implantar una nueva formación de la juventud “a fin de convertir [a los jóvenes] 
en constructores activos de la nueva sociedad”, con “una concepción científica de la sociedad, 
del hombre y de la naturaleza”. 
20 SAN FRANCISCO REYES (1992, p. 536–537).  Además de lo expuesto por el autor citado, 
así aparece de las intervenciones de los comisionados Alejandro SILVA BASCUÑAN (sesión 
136, 8 de julio de 1975) y José Luis CEA EGAÑA (sesión 140, de 22 de julio de 1975) en la 
Comisión de Estudios de la Nueva constitución.  
21 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2006, p. 65) 



El derecho a la educación en Chile y la libertad de enseñanza (…) 
 

 

546 

su importancia22, vale la pena reproducir los párrafos esenciales de esa sentencia. En 
primer lugar, el TC define cual es el núcleo fundamental de la libertad de enseñanza: 

“[…] el núcleo esencial de tal libertad lo configura el Poder 
Constituyente, en primer término, al sostener, en cuanto a los 
titulares del derecho, que éstos son todos los establecimientos de 
enseñanza, públicos o privados; se hallen reconocidos por el Estado 
o no lo hayan sido; en fin, trátese o no de establecimientos 
subvencionados. 
En seguida, este mismo núcleo esencial incluye el derecho de abrir, 
organizar y mantener establecimientos educacionales […].En 
síntesis, en este primer aspecto, la libertad de enseñanza supone el 
respeto y protección de la plena autonomía, garantizada por la 
Constitución en favor del fundador o sostenedor del establecimiento 
respectivo, para la consecución de su proyecto educativo, en los 
ámbitos docente, administrativo y económico, porque sin gozar de 
certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales 
tampoco es realmente posible afirmar que existe aquella libertad”23. 

Además, en ese pronunciamiento judicial, se estableció la “relación 
inextricable” que existe entre el derecho a la educación, asegurado en el artículo 19 N° 
10° de la Constitución, y la libertad de enseñanza, garantizado en su numeral 11º. En 
síntesis, la relación se produce por el objetivo de la educación, esto es, el pleno 
desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida24. Siendo distintos el 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, existen importantes relaciones 
entre uno y otra, sobre todo porque es a través de esta última que se lleva a la práctica 
el primero25. BERTELSEN, en términos más generales, se refiere, con base en esta 
sentencia, a la importancia de la libertad de enseñanza para combatir la uniformidad 
ideológica de la población y fomentar tanto el desarrollo económico del país y las 
personas, como la cultura y virtudes cívicas necesarias para la calidad de la vida 
democrática26. 

A partir de lo expuesto, y en segundo lugar, el TC en esta sentencia deriva de 
la configuración constitucional, tanto la obligación del Estado de concurrir al 
financiamiento de la educación subvencionada, como la responsabilidad de la propia 
sociedad de aportar a dicho financiamiento. Respecto de lo primero, dice el TC chileno 
que la decisión del Estado de otorgar la subvención a quienes la merezcan no es una 
decisión de cumplimiento discrecional ni entregada a la magnanimidad del Estado. Por 
el contrario, se trata de una obligación ineludible, cuya justificación radica en la 
importancia excepcional que tienen la educación y la enseñanza en el desarrollo libre 
de la personalidad y de la sociedad en general27. La obligación de los ciudadanos de 
contribuir al esfuerzo de financiar la educación deriva, en tanto, “del inciso final del 

                                                           
22 BERTELSEN REPETTO (2005, p. 174) estima que esta sentencia debiera convertirse en una 
jurisprudencia de alcance general respecto del cumplimiento de los deberes que pesan sobre 
los órganos estatales en materia educacional. 
23 Tribunal Constitucional de Chile (STC 410-2004, Considerando 10º) 
24 Tribunal Constitucional de Chile (STC 410-2004, Considerando 7º) 
25 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2006, p. 73–74) 
26 BERTELSEN REPETTO (2005, p. 178). El autor destaca también cómo, a partir de esta 
sentencia, puede entenderse cómo todas las libertades constitucionales están entrelazadas, en 
términos de que no se puede disfrutar de una sin considerar a las demás. 
27 Tribunal Constitucional de Chile (STC 410-2004, Considerandos 19º y 21º) 
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numeral 10º, [que establece] que [la comunidad] ha de contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento de la educación”28 

En otras palabras, la tarea constitucional entregada al Estado por el art. 1º de 
la Constitución, de establecer las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 
establece, ha de realizarse en el marco del principio de subsidiariedad, lo que implica 
dar la preferencia y el apoyo a los organismos sociales intermedios que asumen tareas 
de bien común; en este caso, la labor de educar. Por lo mismo, el TC dejó claro que la 
necesidad de financiamiento legal no permite al legislador imponer sobre los 
establecimientos educacionales subvencionados el cumplimiento de condiciones, 
prohibiciones o requisitos que les impidan, o tornen muy difícil o gravoso el ejercicio de 
un derecho constitucionalmente asegurado29. El constituyente de 1980 confía en 
alcanzar la realización del derecho social a la educación, a través del respeto a la 
libertad de enseñanza y la concurrencia de los particulares a la prestación de servicios 
educativos.  

Veremos ahora cómo esto ha sido recientemente revisado por el TC. 

7. La modificación del alcance de la libertad de enseñanza y el Estado 
subsidiario en materia educacional: la ley nº 20.845, de inclusión escolar. 

La visión de Estado subsidiario y de la libertad de enseñanza en la 
jurisprudencia del TC chileno han sufrido un reciente e importante cambio, 
precisamente, a cuenta del aspecto prestacional del derecho a la educación. En dos 
sentencias, los Roles 2781-15 y 2787-15, el TC chileno examinó una nueva ley de 
educación, la nº 20.845, denominada “de inclusión escolar”30, que, entre otras cosas, 
apunta a eliminar el tradicional sistema de financiamiento compartido —que favorecía 
a colegios creados por sostenedores particulares—, para reemplazarlo por un nuevo 
principio de “gratuidad tendencial”, destinado a eliminar cualquier copago de parte de 
los educandos, tanto en los colegios públicos como particulares subvencionados. Si 
bien el objetivo declarado de la ley no es eliminar la existencia de establecimientos 
educacionales privados —sino más bien liberar a los padres y apoderados usuarios 
del copago en dichos establecimientos—, lo cierto es que, en comparación con el 
sistema legal anterior, la ley en examen restringe considerablemente el tipo y número 
de colegios particulares subvencionados que pueden recibir el nuevo beneficio (pues 
sólo se entregará a los colegios constituidos como personas jurídicas sin fines de 
lucro31, y propietarias del inmueble en que operan32). 

                                                           
28 Tribunal Constitucional de Chile (STC 410-2004, Considerando 8º). El considerando 84 de la 
misma sentencia reafirma el derecho de los establecimientos educacionales subvencionados 
de cobrar a sus usuarios, ante la insuficiencia del aporte estatal para cubrir las necesidades de 
los establecimientos educacionales sujetos a esa modalidad de funcionamiento.  
29 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2006, p. 67–68), quien se refiere al considerando 84 de esta 
sentencia. Véase también BERTELSEN REPETTO (2005, p. 162). 
30 Su texto puede consultarse en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172 [Acesso 
em: 25 de marzo de 2017] 
31 Aquellos que no cumplen con este requisito, deben transferir la calidad de sostenedor a una 
persona jurídica sin fines de lucro, o constituirse como tal 
32 Hasta ahora, el sostenedor podía ser simple arrendatario del inmueble en cuestión. Pero 
ahora debe ser propietario o comodatario del inmueble o, en determinadas situaciones, 
arrendatario, bajo estrictas restricciones. En ciertos casos, se permite enajenar el inmueble 
donde funciona el establecimiento en favor del Estado con un precio máximo fijado por la ley. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172
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No obstante lo expuesto, la ley superó los cuestionamientos a la 
constitucionalidad de estas limitaciones33. El argumento utilizado por el voto vencedor 
de ambas sentencias, en lo sustancial, fue el carácter de configuración legal del 
derecho a la educación en su aspecto prestacional, y la amplitud de competencias con 
que cuenta el legislador en esta materia34. Es así como, en la STC 2787-15 el voto 
vencedor, analizando las nuevas restricciones que se imponen a la libertad de los 
sostenedores en el manejo de los fondos estatales, asignados de acuerdo a las 
nuevas normas legales35, sostiene que el derecho de subvención está sujeto a una 
configuración meramente legal, que el legislador cuenta con un amplio poder de 
configuración en esta materia y que las subvenciones son sólo un medio, entre otros 
posibles, que el Estado utiliza para obtener la gratuidad36. En la STC 2781-15, en 
tanto, respecto de la extensión gradual de la gratuidad prometida en la norma legal en 
examen, el voto vencedor del TC calificó al deber de gratuidad de la educación 
establecido en el art. 19, nº. 10 de la Constitución política como una obligación 
progresiva y no inmediata, lo que implica también, implícitamente, reconocer las 
facultades discrecionales del legislador en este punto37.  

8. La gratuidad de la educación no se opone, ni debe oponerse, a la libertad 
de enseñanza 

Aceptando que, por lo general, los derechos sociales prestacionales dependen 
en gran medida de su regulación legislativa –ámbito en que el legislador goza de una 
considerable latitud de competencias—, lo que nos parece muy discutible es el 
entendimiento que parece presidir el razonamiento del voto vencedor en cada una de 
esas sentencias, y que olvida que en la Constitución de 1980 el aspecto prestacional 
del derecho a la educación es inescindible de la libertad de enseñanza, y que ésta, a 

                                                           
33 La brevedad de este trabajo no nos permite referirnos a otras muchas críticas que se 
dirigieron contra esta ley, fundamentalmente por las implicancias ideológicas que se advierten 
de su preceptiva. Esto nos recuerdan los temores del constituyente de 1980 frente a la 
influencia doctrinaria del Estado en materia educacional. Bástenos, por ahora, reproducir las 
duras palabras contenidas en el considerando 2º del voto de minoría de la sentencia 2787-15: 
“[q]ue el Proyecto de Ley [en examen] introduce regulaciones intrusivas de gran intensidad 
y que constituyen una radical innovación respecto del marco jurídico existente, así como de la 
interpretación constitucional que ha sostenido este Tribunal con anterioridad sobre la libertad 
de enseñanza, derecho constitucional que está en el centro de la controversia de autos” 
(destacados en el original). 
34 Confirmando lo señalado oportunamente por GONZÁLEZ TUGAS en relación a la 
indeterminación “estructural” del derecho a la educación. Véase nota al pie 17, supra. 
35 Esto pues a partir de la nueva regulación legal, nace la obligación del sostenedor de utilizar 
todos los aportes que reciba en fines taxativamente especificados en la ley. 
36 Considerando nº 52  
37 Tribunal Constitucional de Chile (STC 2781-15, Considerandos 19º–20º). Aquí la sentencia 
alude a la progresividad en “sentido negativo”, es decir, como un argumento que permite al 
Estado postergar el pleno cumplimiento de un derecho social (así, p. ej., art. 2.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Sin embargo, los votos 
disidentes —Ministros Iván Aróstica Maldonado, María Luisa Brahm Barril y Cristián Letelier 
Aguilar—, estimaron la disposición legal respectiva como inconstitucional, en cuanto la 
Constitución de 1980 se refiere a la gratuidad de la educación como una obligación inmediata y 
no sujeta a modulaciones como la progresividad. Finalmente, y por otro lado, muchos 
entienden aquel principio de progresividad como una razón que obliga al Estado a avanzar 
tanto como le sea posible, en sentido siempre incremental, en favor de una cada vez mejor y 
mayor cobertura de los derechos sociales a su cargo. Véase EIDE (1995, p. 35–36) y GOMES 
CANOTILHO (1993, p. 468–469) 
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su vez, no se opone a la gratuidad ordenada por esa carta fundamental. Así se 
advierte, por ejemplo, de la afirmación que transcribimos a continuación38: 

“[E]l objeto de la gratuidad, dentro del cual se enmarca la subvención 
educacional, no es garantizar el lucro o la libertad de enseñanza. Su 
objeto es asegurar la educación básica, la educación media y la 
educación parvularia, en la parte que la Constitución garantiza en 
este último nivel. La Constitución utiliza la expresión “con tal objeto”. 
Por lo mismo, fija o establece la finalidad que eventualmente pueda 
tener una subvención estatal. Es un mandato constitucional, 
entonces, la afectación de estos fondos”. 

El error patente de esta afirmación del voto vencedor es olvidar que la 
educación en Chile se realiza –y debe realizarse— como vimos anteriormente, 
principal y preferentemente a través de la libertad de enseñanza. La gratuidad como 
deber a cargo del Estado no se opone, ni debe oponerse, a la participación de la 
sociedad en la prestación de este tipo de servicios, como lo probaba el propio régimen 
de subvenciones escolares que ahora se modifica. En consecuencia, no debe usarse 
como excusa el mandato constitucional de gratuidad para limitar el alcance del art. 19 
nº 11 de la Constitución o, en términos generales, el principio de subsidiariedad, 
ambos mandatos constitucionales tan vigentes como el primero.  

En consecuencia, y aunque por ajustada mayoría39, el TC parece contradecir 
su propia jurisprudencia anterior –en particular, la sentencia 410, antes analizada— en 
cuanto a la amplitud que debe tener la libertad de enseñanza en el marco de la 
Constitución de 1980. Así lo confirma también el voto vencido de la STC 2787-15: 

“[…] [L]as disposiciones objetadas en su constitucionalidad por el 
requerimiento dan cuenta de una regulación (muchas veces 
prohibitiva) que es de una intensidad tal que se traduce en medidas 
lesivas innecesarias y desproporcionadas. […]. [Las] disposiciones 
[de este proyecto de ley] buscan limitar [la libertad de 
enseñanza] hasta convertirla en algo parecido a una concesión 
de la autoridad […]. [E]n síntesis, y en términos generales, las 
interferencias estatales precedentemente mencionadas son 
inconstitucionales, entre otras razones, [porque]: (a) los nuevos 
impedimentos legales coartan alguno de los tres derechos que 
incluye la libertad de enseñanza (derechos a abrir, organizar y 
mantener) consagrada en el artículo 19, N° 11º, inciso primero; (b) 
para prohibir el ejercicio de tales derechos no hay otras causales que 
las taxativamente enumeradas en 19, N° 11º, inciso segundo 
(contrariar la moral, las buenas costumbres, el orden público o la 
seguridad nacional); (c) ninguno de los nuevos impedimentos que 
crea el proyecto pueden encuadrarse dentro de estas causales; y (d) 
las restricciones dispuestas resultan desproporcionadas: en algunos 
casos carecen de idoneidad y, en otros, no son indispensables, 

                                                           
38 Considerando 52º, STC 2787-15, que se refiere a las restricciones que se imponen al 
sostenedor para manejar los nuevos fondos que se le entregan. 
39 En casi todas las cuestiones controvertidas en esa ley, el voto dirimente del presidente del 
TC, un antiguo asesor jurídico de la Presidenta Michelle Bachelet, fue determinante para 
resolver las controversias planteadas entre los magistrados del TC, a propósito de las 
sentencias aquí estudiadas. 
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generando, por ende, lesiones innecesarias (frente a alternativas 
más benignas) en el ejercicio de derechos constitucionales […]”40 

9. Conclusiones 

El sistema constitucional chileno, sin perjuicio del papel que corresponde al 
Estado en materia de educación, permite en esta materia la intervención de los 
particulares, en igualdad de condiciones con el poder político, habiéndose entendido 
que el derecho a la educación se realiza de forma privilegiada a través de la libertad 
de enseñanza. Sin embargo, este enfoque, anteriormente reafirmado por la STC 410-
04, ha sufrido un duro revés con las sentencias roles 2781-15 y 2787-15 del TC, que 
han aceptado una severa restricción legislativa al universo de particulares que pueden 
prestar el servicio de educación, contradiciendo ese órgano su propia jurisprudencia 
en esta materia y poniendo en duda el actual alcance constitucional de la libertad de 
enseñanza, como expresión del principio constitucional de subsidiariedad. 
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INTRODUÇÃO  

 Desde o advento da Constituição Federal de 88, no Brasil e da Lei de 

Concessões o serviço público de transporte passou por uma mudança de referencial 

teórico e jurídico. Essa nova disciplina ainda não se materializou totalmente no 

exercício desses serviços no Brasil, o que vem resultar em uma relevante crise no seu 

sistema tarifário. Examinando aspectos legais e doutrinários e, sobretudo fáticos, 

procura-se, neste artigo, debater esses pontos críticos, fazendo, ao final, uma breve 

comparação com o sistema adotado em Portugal. 

 

I. A DISCIPLINA LEGAL DO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS NO 
BRASIL 
 Conforme o que prescreve a Constituição Federal1, é de competência da União 

estabelecer as diretrizes da política nacional de transportes (art. 22, IX), bem como 

legislar acerca do trânsito e transporte (art. 22, XI) e a prestação dos serviços 

interestaduais e internacionais (art. 21, XII, “e”, todos da CF) como leciona (MARTINS, 

                                                           
1 “A Constituição da República Portuguesa, não inclui o conceito de transporte público como 
um direito constitucionalmente consagrado, no artigo 65º, no entanto, o Estado assume o papel 
de programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral 
do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede 
adequada de transportes e equipamento social. O impacto e a importância social que os 
transportes coletivos têm na sociedade permitem concluir que se trata de serviços de claro 
interesse público, ou seja, de serviços de interesse geral. E nesse sentido, o Estado assumiu a 
responsabilidade da prestação direta, ou garantia da prestação, à coletividade”. 
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2012, p. 11)2. Tanto no Brasil quanto em Portugal o serviço público de transporte 

coletivo tem relevância constitucional. 

 No inciso V do artigo 30 da Constituição atribui aos municípios competência 

para organizar e prestar – diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão – 

os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, ao qual a CF 

atribui caráter essencial. Por sua vez, os Estados têm competência sobre a matéria 

nos termos do art. 25, §1º da CF, ou seja, são residualmente competentes para os 

serviços que não sejam da competência dos municípios e da União – o que na prática 

significa dizer que são os transportes denominados intermunicipais. Ou seja, a 

legislação sobre transporte terrestre pode ser federal, estadual ou municipal, conforme 

se refira respectivamente a deslocamentos internacionais, interestaduais, 

intermunicipais ou urbano. 

 Nos termos do art. 2º da Lei nº 10.233/2001, o Sistema Nacional de Viação – 

SNV34, é composto pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos diversos 

meios de transporte de pessoas e bens sob jurisdição da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Na esfera federal, é de competência da ANTT – 

Agência Nacional de Transportes Terrestres – a regulação do transporte interestadual 

e internacional de passageiros. A Lei nº 10.233/2001 prevê ser diretriz do 

gerenciamento e da operação do transporte terrestre a descentralização das ações 

promovendo a sua transferência, sempre que possível, a outras entidades públicas, 

mediante convênio, ou a empresas públicas ou privadas, por meio de outorgas de 

autorização, concessão, ou permissão (art. 12, I da Lei n. 10.233/2001).  

Em conclusão, o princípio geral é o de que a União delegue, sempre que 

possível, a prestação dos serviços de transporte por ela reconhecidos. O mesmo 

Diploma Legal dispõe que os serviços de transporte interestadual e internacional 

podem ser prestados mediante os seguintes instrumentos: i. concessões, quando se 

                                                           
2 MARTINS DUARTE, Mafalda Sofia Dias. Modelo de Gestão e Financiamento de 
Transportes Coletivos Urbanos - Dissertação submetida para satisfação parcial dos 
requisitos do grau de mestre em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia Universidade do 
Porto, Portugal, 2012, p. 11. 
3 O antigo artigo 72º do RTA (Decreto n.º 37272, de 31 de Dezembro de 1948, que estabeleceu 
o Regulamento de Transportes em Automóveis-RTA), determina que todos os transportes 
coletivos em automóveis serão considerados como serviço público e só pode ser explorado 
através do regime de concessão, outorgada pela entidade pública com competências. O RTA, 
sendo um diploma incompatível com o novo conceito de funcionamento do mercado dos 
transportes, foi revogado pela Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres (Lei 10/90 
de 17 de Março). Porém, alguns artigos do diploma, não estão ainda regulamentados, pelo que 
se mantém em vigor, conceitos da Lei das Bases de 1945 e do Decreto n.º 37272, de 31 de 
Dezembro de 1948, no RTA.  
4 DUARTE: op. cit. p. 34. 
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tratar de exploração de infraestrutura de transporte público, precedida ou não de obra 

pública, e de prestação de serviços de transporte associados à exploração da 

infraestrutura (art. 13); ii. permissões, quando se tratar de prestação regular de 

serviços de transporte terrestre coletivo desvinculado da exploração de infraestrutura 

(art. 14, IV, “a”); e iii. autorizações, quando o serviço se tratar de uma prestação não 

regular (SOUZA, 2003, p. 101)56 de transporte coletivo de passageiros ou de 

exploração de infraestrutura de uso privativo7. 

  

II. UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DOS INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
II.1. Características da Concessão 

A Concessão é uma espécie do gênero delegação que consiste na execução 

de um serviço, na forma autorizada e regulamentada pelo Poder Executivo, que 

mantém a titularidade do serviço. O contrato de concessão é ajuste administrativo, 

bilateral, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae (MEIRELLES, 2008,p. 390)8 

e é regulado pela Lei 8.987/1995. Tem sua gênese do no art. 175 da CF que define a 

forma com que os serviços públicos devem ser prestados pelo Poder Público (sempre 

precedido de licitação). Trata-se, enfim, de um pacto firmado com um particular para 

que este execute um serviço público, por sua conta e risco, e aufira remuneração 

predominantemente por meio de tarifa cobrada dos usuários. O contrato de concessão 

tem suas características relacionadas no artigo 23 da Lei de Concessões: é 

documento que encerra a delegação do poder concedente; define o objeto da 

concessão, delimita a área, forma e tempo de exploração; estabelece os direitos e 

deveres das partes e dos usuários do serviço. (MEIRELLES, 2008, p. 397/398)9. 

                                                           
5 Atualmente, alguns entes estatais vêm concedendo permissões ou autorizações para a 
prestação de transporte alternativo complementar de passageiros (vans ou peruas). É uma 
modalidade “complementar” ao sistema de transporte coletivo essencial. Por isso há um 
cuidado na elaboração de regras claras a esse respeito – sobretudo para não violar eventuais 
direitos de exclusividade que, sempre de forma excepcional, tenham sido assegurados nos 
contratos de concessão que já estejam em vigor.  
6 SOUZA, Horácio Augusto Mendes de. Regulação jurídica do transporte rodoviário de 
passageiros, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 101. 
7 É o Decreto nº 2.521, de 20.03.98, que regulamenta a exploração mediante permissão e 
autorização de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 
8 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 35ª Ed. 2008, p.390.  
9 Idem, p. 397-398. 
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Enfim, é um contrato bastante complexo e completo. O transporte coletivo estaria 

enquadrado na condição de “concessão comum (MARINELA, 2015, p. 566)1011”. 

 

II.2. Características da Permissão 

A permissão. Permissões de serviço público são regulamentadas por uma 

aplicação subsidiária da mesma lei de concessões, Lei nº 8.987/95. Ela aponta como 

principal característica de seu regime jurídico a precariedade (conforme artigo 2º, IV 

da Lei nº 8.987/95). A relação com o Poder Público, tal como se dá na concessão, é 

de substituição frente a terceiros, isto é, ela passa a prestar o serviço em nome 

próprio, cuja remuneração também advém diretamente do usuário. O instituto da 

permissão no direito brasileiro, após a CF/88 e a Lei de Concessões, ficou um tanto 

confusa e se assemelhou muito à concessão. O desacerto se deu na questão da 

precariedade. No regime anterior, em sua origem, a permissão já gozava de caráter 

precário e a sua formalização ocorria através de um ato unilateral do Poder Público, 

características essas que eram plenamente compatíveis. Ademais a administração 

gozava de liberdade para permitir e retomar unilateralmente essa espécie de 

delegação. A confusão ocorreu quando a CF e a Lei falaram na existência de um 

contrato. Vejamos a lição de . (MARINELA, 2015, p. 592)12: 

 
A celebração de um contrato administrativo exige prazo determinado de 
duração (art. 57, § 3º, da Lei n. 8.666/93), o que também conflita com a 
natureza do instituto da permissão, que ocorria sem prazo. Diante desse 
cenário, a doutrina vem questionando uma maneira para compatibilizar essas 
previsões legais, tendo em vista que a precariedade permite que a 
administração retome o serviço a qualquer tempo, sem gerar direito à 
indenização, enquanto a formalização por contrato dá ao contratado mais 
segurança. 

 

 De qualquer forma – e apesar desse caráter confuso acerca da precariedade – 

tanto a concessão quanto a permissão têm sua política tarifária regulada pela 

Administração pública, ou seja, pelo Poder Concedente. É o que veremos mais 

adiante. 

                                                           
10 O nome concessão “comum” passou a ser utilizado após a edição da Lei n. 11.079/2004, 
que já sofreu várias alterações (sendo a última pela Lei n. 13.097/2015), que instituiu as 
parcerias público-privadas, as quais são espécies de concessão; para diferenciá-las das que já 
existiam no ordenamento jurídico, a própria lei utilizou as terminologias: “comum”, para as 
antigas concessões e “especial”, para as recém-criadas.  
11 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo, Saraiva, 9ª ed. 2015, p. 566. 
12 MARINELA, op. cit. p. 592. 



Marcelo de Souza Sampaio & Paulo Henrique Vieira da Costa 557 

II.3. Características da Autorização 

 A autorização. No caso das autorizações para prestação de serviços públicos 

e para exploração de bens públicos, diferentemente das concessões e das 

permissões, não há qualquer diretriz constitucional, ou lei, com status de norma geral, 

que discipline esse regime jurídico. Diante desse cenário de lacuna legislativa, os 

traços do regime jurídico da autorização serão definidos em cada lei setorial, por meio 

de regulamento, ou até, nos próprios contratos. A autorização é instituto aplicado para 

exploração de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, no 

regime de fretamento eventual ou turístico, nos termos do Decreto n 2521/98, mas não 

para as linhas regulares. Na lição de (MARINELA, 2015, p. 594)13 “o instituto da 

autorização de serviços públicos é efetivado na realização de um interesse particular, 

não podendo, de forma alguma, prejudicar o interesse coletivo. Formaliza-se por ato 

unilateral do Poder Público, discricionário e a título precário”. Por ser a autorização ato 

unilateral e precário dá a Administração o total domínio da relação jurídica, podendo 

manter e revogara autorização quando for conveniente para o interesse público, sem 

necessidade de indenizar qualquer prejuízo. A formalização ocorre por Decreto ou 

Portaria e a licitação não é obrigatória, uma vez que há a possibilidade legal de sua 

inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93). “A esse instituto aplica-se a Lei n. 

8.987/95, no que for compatível, podendo, inclusive, se remunerada por meio de tarifa 

(MARINELA, 2015, p. 594)14”. 

III. DA REMUNERAÇÃO E POLÍTICA TARIFÁRIA NO BRASIL 

 A remuneração do serviço de concessão comum ocorre, comumente, por meio 

de tarifa cobrada do usuário do serviço. Entretanto, essas tarifas podem ser 

diversificadas em função das características técnicas e dos custos específicos 

advindos do atendimento aos usuários. A política tarifária é definida no procedimento 

licitatório, seguindo as normas do edital, na proposta vencedora e no contrato. A tarifa 

deve refletir custos para a prestação do serviço, acrescidos aos lucros que 

correspondem a grande objetivo da concessionária buscando, sobretudo, a 

amortização dos investimentos e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

expressando a mesma equação do início da proposta. Essa política está materializada 

no Capítulo IV da Lei de Concessões, Lei 8.987/95.  Evidente que – levando em conta 

a dinâmica de qualquer atividade econômica – o preço da tarifa deve ser passível de 

adequação. Nesse aspecto, o a relação jurídica (o contrato) pode sofrer alterações 

para se garantir o equilíbrio por meio do reajuste tarifário que se dá para quando os 
                                                           
13 MARINELA, op. cit. p. 594. 
14 Idem. 
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preços dos insumos e demais custos da concessão/permissão (salários, inflação, 

variações, etc.) e pela revisão, este, ocorrendo quando advém fatos imprevisíveis, 

uma situação nova (MARINELA, 2015, p; 578)15. Na autorização a política tarifária é 

mais simples e há mais liberdade para o autorizado praticar seu preço, muito embora – 

como, por exemplo, nos casos do serviço de táxi em alguns municípios – o Poder 

Público possa prescrever alguma forma de limitação ou tabelamento do preço. Há 

ainda o princípio da modicidade tarifária. Trata-se da manutenção de um preço 

módico nas tarifas é obrigação estabelecida em lei tanto para o concessionário quanto 

para o Poder Concedente. Ambos têm de observá-la e se encontra no artigo 6º da Lei 

8.987/95. O regime do contrato de concessão de serviço público é fundado numa 

política tarifária vinculada à manutenção do serviço adequado. A tarifa, enquanto 

elemento de uma política estatal é, por natureza, um conceito de preço módico e ao 

mesmo tempo função de serviço adequado, receita de equilíbrio e eficiência. Seria 

uma espécie de “antídoto” para o lucro arbitrário. Ou seja, a receita equilibrada e 

módica deve proporcionar a cobertura dos custos atuais e específicos do serviço, mais 

uma margem de ganho suficiente a remunerar ou premiar razoavelmente o capital 

investido. A modicidade deve corresponder a custos pertinentes, com riscos 

calculados e fiscalizados pelo poder concedente.  

III.1. Do equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato 

 A manutenção equilibrada da equação econômico-financeira do contrato 

administrativo é entendida, segundo (WALINE, 1957, p. 618)16, como: 

 
...a relação que foi estabelecida pelas próprias partes contratantes no 
momento da conclusão do contrato, entre um conjunto de direitos do 
contratado e um conjunto de encargos deste, que pareceram equivalentes, 
donde o nome de equação; desde então esta equivalência não mais pode ser 
alterada.  

 
 

Segundo (BITTENCOURT, 2006, p. 139/140)17, o equilíbrio do contrato resulta 

de uma equivalência honesta que deve imperar na concessão de serviço público 

decorre do próprio princípio da boa-fé. Mesmo o Estado podendo dispor sobre as 

condições de prestação do serviço e modificá-las – sempre que o interesse público o 

                                                           
15 Nas palavras da Professora Fernanda Marinela: “Ademais, inexiste qualquer impedimento 
para que o poder concedente subsidie parcialmente a concessionária, já que também podem 
ser previstas, na licitação, fontes alternativas de receita, complementares e acessórias ou 
projetos associados, com ou sem exclusividade, para a busca da modicidade das tarifas 
consideradas como meio para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” 
In MARINELA, op. cit. p. 578. 
16 WALINE, Marcel. Droit Administratif. 7. Ed. Paris: Sirey, 1957. p. 618. 
17 In BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Controle das Concessões de Serviço Público. 
Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 139-140. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
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reclamar – deverá preservar o equilíbrio avençado por ocasião da concessão, sem 

agravar a situação do concessionário.  Conforme dito no item anterior, há dois 

instrumentos de recomposição do equilíbrio financeiro do contrato: o reajuste e a 

revisão. O administrativista (BLANCHET, 1997, p. 114)18expressa e conceitua de 

modo claro ambas as figuras: 

 

Reajuste e revisão são duas figuras bastante distintas. O reajuste é periódico 
e baseia-se na variação do custo de insumos previsíveis, os quais são 
representados por índices que comporão a fórmula de reajuste, podendo, 
cada qual, ser multiplicado por um coeficiente específico, proporcionalmente 
à relevância do custo por ele representado (...). A revisão funda-se na 
imprevisibilidade, razão pela qual é incompatível com adoção de fórmulas, 
periodicidades, índices e coeficientes pré-estabelecidos. A revisão é 
obrigatória sempre que a equação econômico-financeira do contrato de 
concessão é abalada por fator superveniente, imprevisível, de efeitos 
inevitáveis e independentes da vontade do concessionário. (Grifos Nossos). 

 
 

Como assinala, por fim, (BITTENCOURT, 2006, p. 141)19:  

 
Salienta-se que, essa garantia econômica do particular na concessão de 
serviço não configura uma integral proteção contra qualquer fracasso em sua 
atividade. Tendo em vista que o delegatário exerce uma atividade, mas por 
sua própria conta, é sintomático que, como qualquer negócio, se submeta a 
determinado risco. 

 
 

1. IV. DOS FATORES IMPREVISÍVEIS E CRÍTICOS E SEUS REFLEXOS NA 

TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO BRASILEIRO 

 O serviço público delegado de transporte coletivo de passageiros vem 

padecendo de fatores e iniciativas que provocam reflexos e desequilíbrios constantes 

nas tarifas. São eles: i. iniciativas legislativas criadoras de isenções; ii. transportes 

alternativos autorizados; iii. transportes alternativos não autorizados; iv. a interferência 

política no valor da tarifa. 

 

IV.1. As iniciativas legislativas criadoras de isenções 
 Um dos fatores de constante pressão no preço das tarifas é o ímpeto de 

legislar criando isenções e gratuidades para certos tipos de usuários (idosos, 

estudantes, deficientes, desempregados, doentes, etc.). Qualquer isenção gerará 

desequilíbrio remuneratório. O espírito mais emotivo do que racional do brasileiro, não 

                                                           
18 BLANCHET, Luiz Alberto. Concessão e Permissão de Serviço Público. Ed. Juruá, 1997, p. 
114. 
19 BITTENCOURT, op. cit. p. 141. 
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consegue perceber que há uma equação matemática inexorável ao proporcionar esse 

benefício. Cada nova camada de isenções – concedida sem a respectiva indicação da 

fonte de seu custeio20 – aumentará o valor da tarifa para aquele usuário que não 

pertence ao grupo isento. No Brasil, apesar de esse tipo de iniciativa ser própria do 

Poder Executivo21, são muito comuns as absurdas propostas de isenções feitas por 

Deputados pouco instruídos no assunto. Essas iniciativas se constituem em pressão 

permanente e latente no sistema tarifário. 

 
IV. ii. Transportes alternativos autorizados e não autorizados 
 Diferentemente de outras modalidades de concessões (saneamento, energia 

elétrica, pedágio, telefonia) em que a concorrência com serviços particulares análogos 

e alternativos é menor, o transporte coletivo tem uma pressão constante de serviços 

particulares bastante parecidos. A autorização dada para a operação de vans, 

fretamentos eventuais e linhas intermunicipais de transporte de doentes vêm 

exercendo cada vez mais pressão na tarifa dada a diminuição cada vez maior do fluxo 

de passageiros (IPEA: 2004, p. 15)22. Há também os transportes clandestinos. Muito 

embora essas atividades sejam passíveis de autuação – multa e até mesmo a 

apreensão dos veículos – considerável é o número de aventureiros que se arriscam 

nessa atividade ao arrepio da Lei. Outra ocorrência inevitável (e que não pode ser 

taxada de “clandestina”), é o surgimento de aplicativos eletrônicos que até há pouco 

tempo não eram cogitados. Sistemas alternativos privados como o UBER e o 

BlaBlaCar23 vêm sendo questionados pelos setores como o de taxi e até mesmo pelos 

de fretamentos autorizados de vans e ônibus. O BlaBlaCar, em especial, compartilha 

caronas em viagens intermunicipais e interestaduais. Esses serviços geram um 

                                                           
20Trata-se de uma imposição constitucional explícita (CF, art. 37, XXI) vinculada a outros 
dispositivos constitucionais: supremacia do interesse público, isonomia, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade. Há também outros dispositivos infraconstitucionais: Lei 
8.666/93, artigos 40, XI, XIV, "c"; art. 58, I e §§ 1º e 2º; art. 65, II, "d", §5º. Também a própria 
Lei 8.987/97em seu art. 9º, §§ 3º e 4º.  
21 Pois o contido no art. 61, §1º, alínea "b" da Constituição Federal define que são de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, as leis que versam sobre "organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
territórios”. 
22 O IPEA, no ano de 2004, fez um importante estudo sobre esse fenômeno. V. IPEA. 
Regulação e organização do transporte público urbano em cidades brasileiras: estudo 
de caso. Ministério das Cidades, Brasília, 2004, p. 15. 
23 BlaBlaCar é a plataforma de caronas líder na Europa: conectamos pessoas que precisam 
viajar com condutores que possuem lugares disponíveis em seus carros. Com mais de 20 
milhões de membros em todo o mundo e mais de 2 milhões de pessoas compartilham caronas 
com a BlaBlaCar todos os meses através de um website e um aplicativo móvel. Compartilha 
viagens de longa distância e promete certa economia de dinheiro com viagens. In 
https://www.blablacar.com.br/faq/pergunta/o-que-e-a-blablacar, consultado em 22/03/2017. 

https://www.blablacar.com.br/faq/pergunta/o-que-e-a-blablacar
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considerável reflexo no faturamento das empresas que operam linhas regulares de 

transporte. Há, sem dúvida, uma crítica lacuna jurídico-regulatória no Brasil. 

 
V. iv. A interferência política no valor da tarifa 
 Há uma questão muito antiga e crônica nos serviços públicos: o embate entre 

os aspectos puramente técnicos e os aspectos e interesses políticos. Os primeiros são 

representados pelos tecnocratas e os segundos pelos gestores eleitos. Isso parece 

ocorrer em todos os países, mesmo nos mais avançados. No Brasil, alguns governos, 

imbuídos de iniciativas popularescas e demagógicas tentam impor às empresas que 

prestam serviços públicos, unilateral e coercitivamente, a redução de tarifas sob a 

alegação apenas retórica de que ela seria elevada. Nesse sentido, não concedem 

reajustes nem revisões – o que impõe a judicialização do tema. Por sua vez, as 

tentativas de redução unilateral da tarifa com fundamentos meramente retóricos e sem 

a devida justificativa técnico-econômica, têm sido um problema constante cuja 

correção vem sendo dada pelo Poder Judiciário (CARVALHO FILHO, 2014, p. 406)24. 

 

VI. BREVÍSSIMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA TARIFÁRIO 
PORTUGUÊS 
 A estrutura tarifária no Sistema Europeu-Português – se comparada com o do 

Brasil – felizmente é dotado de certos instrumentos atenuantes desses fatores 

geradores de desequilíbrio. Segundo (DUARTE, 2012, p. 46)25 “a receita das tarifas 

constitui a principal fonte de receita. O preço e estrutura da tarifa têm supervisão das 

autoridades, no entanto os operadores também estão envolvidos na definição das 

tarifas”. Nas redes de transportes coletivos lusas são distinguidos três tipos de 

exploração a que corresponde, também diferentes entidades a fixação dos parâmetros 

de exploração, designadamente os valores das tarifas. Nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto, em que as empresas são públicas é o governo central a entidade que 

tem essas competências, nos restantes serviços de transporte (explorados 

diretamente pelo município e por empresas municipais) é o município que tem a 

função de definir o preço, tal como refere o artigo n.º 11 do Decreto-Lei n.º 8/93. Esse 

Diploma define o regime tarifário dos transportes coletivos de passageiros e confere às 

empresas que os exploram, uma maior participação no processo decisório da fixação 

                                                           
24 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Atlas, 28ª. 
Edição, 2014,, p. 406 
25 MARTINS DUARTE, Mafalda Sofia Dias. Modelo de Gestão e Financiamento de 
Transportes Coletivos Urbanos - Dissertação submetida para satisfação parcial dos 
requisitos do grau de mestre em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia Universidade do 
Porto, Portugal, 2012, p. 46. 
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dos preços no tocante às sucessivas alterações dos preços dos diferentes títulos de 

transporte resultante das revisões tarifárias. Neste contexto são os operadores que 

determinam o preço de cada título de transporte, desde que o aumento médio 

ponderado de todos os títulos respeite a percentagem máxima indicada no 

regulamento26. Após a definição do preço do título, os operadores propõem às 

autoridades e ao IMTT27 para estes aprovarem. Diferentemente do Brasil – em que um 

político (Prefeito, Governador de Estado) sem qualquer critério técnico muitas vezes 

decide o valor de uma tarifa – em Portugal há um órgão técnico administrativo, 

vinculado a critérios racionais e econômicos, que estabelece as diretrizes tarifárias no 

sistema de transporte, incluindo o que no Brasil denomina-se subsídio e em Portugal 

“Indenizações Compensatórias”28.  

CONCLUSÕES 

Desde o advento da Constituição Federal de 88 e sobretudo da Lei de 

Concessões o serviço público brasileiro de transporte coletivo passou a ser revestido 

de uma estrita formalidade. Tanto as modalidades de concessão e de permissão são 

estruturas rígidas que talvez não se adequem com perfeição à realidade dinâmica do 

serviço do transporte coletivo – que tem se mostrado deficitária. Essa inadequação 

vem se refletindo nas constantes crises ocorridas na estabilização das tarifas do 

transporte do Brasil, sobretudo por constantes fatores imprevisíveis, de difícil previsão 

e sobretudo por ingerências políticas sem critérios técnicos. O sistema português se 

apresenta mais moderno e adequado, adotando um gerenciamento técnico-

institucional no cálculo tarifário, aliado a um sistema de subsídio (Indenização 

Compensatória) que atenua e dá mais estabilidade ao preço público. 

 

 

                                                           
26 Idem p. 46 
27 O IMTT é um organismo da Administração Central, dotado de autonomia administrativa e 
financeira, com atribuições no âmbito das atividades de transporte terrestres de passageiros, 
mercadorias e complementares, incluindo habilitação de condutores, certificação de veículos e 
infraestruturas ferroviárias. Criado pelo Decreto-Lei n.º 147/2007, de 27 de Abril. (MARTINS 
DUARTE, 2012, p. 15-16) 
28 “O financiamento do transporte público, em Portugal, provém da combinação das receitas 
das tarifas, das receitas da publicidade e rendas de espaços e das indemnizações 
compensatórias baseadas no contrato público. É um contrato estabelecido entre o Estado e um 
operador de transporte (público ou privado) que estabelece um conjunto de obrigações 
(obrigações de serviço público) e direitos, o que na realidade nem sempre acontece. Em 
Portugal, as obrigações de serviço público compreendem a obrigação de transportar, o valor 
recomendado da tarifa a aplicar e o cumprimento dos percursos e horários. Estes contratos, 
baseados no cumprimento de obrigações de serviço público, estão sujeitos ao pagamento de 
compensações, por parte do Estado, para garantir a oferta de serviços públicos de transporte 
de passageiros de interesse geral” in (MARTINS DUARTE, 2012, p. 50) 
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Introdução 

A finalidade do presente artigo é trazer uma reflexão sobre a necessária 

efetividade dos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, pelo 

Estado e pela sociedade, como garantia dos direitos individuais. Busca-se trazer à 

tona a indevida relativização desses princípios, constantemente violados sob o 

argumento da prevalência do interesse público. 

Destaca-se, a respeito do Código de Trânsito Brasileiro, a situação do 

motorista autuado e penalizado por infração de trânsito decorrente da recusa em ser 

submetido a qualquer procedimento de verificação da influência de álcool ou outra 

substância psicoativa no organismo, conforme o art. 165-A, do referido Código. 

Defende-se que a imposição das penalidades somente se mostra legítima 

quando o motorista apresentar sinais notórios de alteração da capacidade 

psicomotora, que evidencie o uso de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência. 

  Os princípios da não autoincriminação e da presunção de inocência se 

apresentam como garantias individuais do cidadão contra possíveis arbitrariedades 

dos agentes do Estado e são amplamente aceitos nas democracias que tem entre os 

seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.  

 No direito positivo brasileiro, esses princípios são extraídos da Constituição 

Federal, no seu art. 1°, inciso III (que afirma ser a República Federativa do Brasil 

constituída em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana); o art. 5°, inciso LVII (princípio da presunção de inocência); o art. 5°, 

inciso LXIII (não autoincriminação), e como consequência obriga o próprio Estado a 
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proceder com observância das suas determinações, como forma de validade e 

legitimidade dos seus atos. Faz-se necessário enfatizar que os princípios são bases 

do ordenamento jurídico e todas as normas devem ser com eles compatíveis para que 

não apresentem vícios que as tornem inválidas. (MELLO, 2010, p. 52)1 traz a seguinte 

definição de princípio: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade 
do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema 
jurídico positivo. 

 

Há que ser salientado, por oportuno, que os princípios da não autoincriminação 

e da presunção de inocência, assim como outros princípios próprios do Direito Penal, 

devem ser aplicados por analogia ao Direito Administrativo sempre que houver a 

possibilidade de imposição de sanções restritivas de direitos. Corroborando para esta 

afirmação, o art. 5°, LV, da Constituição Federal determina que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 

1988)2.  

Na contramão das determinações oriundas dos referidos princípios, o art. 165-

A do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n° 13.281, de 04 de 

maio de 2016 (BRASIL, 2016)3 estabelece: 

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou 
outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra 
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:  

Infração – gravíssima; 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 
meses;   

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção 
do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. 

O citado art. 277 (BRASIL, 1997)4, dispõe que: 

                                                           
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 22 
mar.2017 
3 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm> Acesso em 21 mar.2017. 
4 Idem. 
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o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for 
alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na 
forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou 
outra substância psicoativa que determine dependência. 

 
Cabe ressaltar que as penalidades previstas para o motorista que dirigir sob a 

influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência são exatamente as mesmas para o motorista que se recusar a submeter 

aos procedimentos, de acordo com o art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro. 

Observa-se que a simples recusa do motorista em se submeter a qualquer 

daqueles procedimentos, ou seja, o exercício do seu direito de não produzir provas 

contra si mesmo, será suficiente para a aplicação das penalidades. 

Antes da criação do art. 165-A, a infração decorrente dessa recusa era 

aplicada com fundamento no §3°, do art. 277, que determinava: “Serão aplicadas as 

penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao 

condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no 

caput deste artigo.” (BRASIL, 1997). 

O professor (ARAUJO, 2016, p. 290)5, neste ponto, esclarece: 

 
De toda forma, para regularizar a questão, o legislador optou por criar o artigo 
165-A, que passará a punir aquele que “Recusar-se a ser submetido a teste, 
exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência 
de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, 
com as mesmas consequências jurídicas atribuídas ao condutor que se 
encontra sob influência de álcool. 
 
 

Isso significa que não existia uma infração tipificada no Código de Trânsito 

Brasileiro ao motorista que se recusasse a se submeter aos procedimentos de 

certificação da influência de álcool ou outra substância psicoativa, de modo que ele 

respondia pela própria infração do art. 165, o que se entende incompatível com o 

princípio da taxatividade, o qual orienta que os fatos imputados como ilícitos e 

passíveis de punição pessoal devem ser expressamente tipificados por lei. 

Exemplificando, quem recusar a ser submetido a teste de embriaguez não 

pode ser penalizado por dirigir sob influência de álcool. 

No afã de completar esta lacuna decorrente da falta de uma tipificação 

específica, o legislador incluiu no Código de Trânsito Brasileiro o art. 165-A, contudo, 

não eliminou os outros vícios de inconstitucionalidade, decorrentes da violação aos 

princípios da não autoincriminação e da presunção de inocência. 
                                                           
5 ARAUJO, Julyver Modesto de. Código de trânsito brasileiro anotado e comentado. 6. ed. 
2016. São Paulo: Letras Jurídicas, 2016. 
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Ademais, a embriaguez poderia ser verificada por outros meios previstos na lei. 

Em julgamento de Mandado de Segurança relativo a esta questão, o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2017)6 decidiu da seguinte 

forma: 
(...) A recusa em submeter-se ao teste do bafômetro não implica, por si só, 
em inexorável reconhecimento de estado de embriaguez, sob pena de 
violação da vedação a autoincriminação, do direito ao silêncio, da ampla 
defesa e do princípio da presunção de inocência.  
Se o indivíduo não pode ser compelido a se autoincriminar, nemo tenetur se 
detegere, não pode ser obrigado a efetuar o referido teste do bafômetro, 
competindo à autoridade fiscalizadora provar a embriaguez por outros meios 
de modo a aplicar as sanções previstas pelo artigo 165 do Código de Trânsito 
Brasileiro.  
Não há qualquer menção sequer sobre a tentativa de realização de prova 
indireta que pudesse atestar o estado de ebriedade do condutor no momento 
da abordagem  
 

No mesmo sentido foi o julgamento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (BRASIL, 2016b)7 em caso semelhante: 
 
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO 
BAFÔMETRO. RECUSA. NECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 
ANULAÇÃO. O art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a 
redação dada pela Lei n.º 12.760/12, dispõe que ao condutor que se recusa a 
realizar o teste do bafômetro serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no seu art. 165. A embriaguez deve ser 
demonstrada por outros meios de prova, não podendo ser atestada como 
decorrência automática da recusa do condutor de realizar o teste do 
etilômetro ("bafômetro"). Precedentes.   
 
  

Diante da recusa ao teste de alcoolemia ao agente de trânsito é perfeitamente 

possível a produção de prova de embriaguez do motorista por meios diversos, tais 

como, o exame clínico, perícia, a comprovação testemunhal ou a descrição do seu 

estado físico e mental.  

Observa-se que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a realização de 

prova indireta que pode atestar o estado de ebriedade do condutor no momento da 

abordagem, conforme o art. 277, § 2° (BRASIL, 1997)8. 

 
A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante 
imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada 
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.  

                                                           
6 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 0417843-17.2014.8.19.0001 – 8ª 
Câmara Cível do TJ/RJ; Relator: Cezar Augusto Rodrigues Costa – Data do julgamento: 
14/02/2017. 
7 BRASIL. Tribunal Regional Federal – TRF-4. Apelação Cível n° 5001605-75.2014.404.7106 
– 4ª Turma do TRF-4; Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha – Data de Julgamento: 
08/06/2016b 
8 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm> Acesso em 21 mar.2017. 
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Em relação aos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, o 

Conselho Estadual de Trânsito (Contran), disciplinou essa matéria por meio da 

Resolução n° 432, de 23 de janeiro de 2013 (CONTRAN, 2013)9.  

Os referidos sinais podem ser verificados por exame clínico com laudo 

conclusivo e firmado por medido perito ou pela constatação pelo próprio agente 

fiscalizador, por meio da observação dos seguintes sinais: 

 
– Quanto à aparência, se o condutor apresenta: sonolência; olhos vermelhos; 
vômito; soluços; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito. 
– Quanto à atitude, se o condutor apresenta: agressividade; arrogância; 
exaltação; ironia; falante; dispersão. 

– Quanto à orientação, se o condutor: sabe onde está; sabe a data e a hora.  

– Quanto à memória, se o condutor: sabe seu endereço; lembra dos atos 
cometidos; e  

– Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: dificuldade 
no equilíbrio; fala alterada. 

 

Nota-se, portanto, que não faltam meios para constatar se o condutor dirigia 

sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, de 

modo que a infração decorrente da simples recusa em se submeter aos 

procedimentos que permitam certificar essas condições se mostra não apenas 

ofensiva aos princípios da não autoincriminação e da presunção de inocência, mas 

também absolutamente desnecessária. 

Cumpre esclarecer que não se está a defender a impunidade do infrator, muito 

menos a fragilização da segurança no trânsito, mas se exige o respeito aos princípios 

constitucionais e ao ordenamento jurídico em geral para que os atos administrativos 

tenham validade e produzam seus regulares efeitos. 

A determinação de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo 

decorre do princípio da não autoincriminação. A respeito desse princípio podemos 

destacar o que preceitua o art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal do Brasil: “O 

                                                           
9 CONTRAN. Resolução n° 432, de 23 de janeiro de 2013. Dispõe sobre os procedimentos a 
serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do 
disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). Disponível em 
 <http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/(resolução 432.2013c).pdf> Acesso em 22 
mar.2017 
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preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-

lhe assegurada a assistência da família e de advogado” (BRASIL, 1988)10. 

Como já salientado, trata-se de um princípio próprio de Direito Penal, porém 

analogicamente utilizado ao Direito Administrativo sancionador, uma vez que a 

penalidade aplicada pela autoridade administrativa tem natureza de efetiva pena 

restritiva de direitos. Ressalte-se que, o que determina a aplicação do princípio não é a 

divisão em Direito Penal ou Administrativo, mas sim a natureza da punição imposta. 

Não há outro sentido para a previsão constitucional do direito de o preso 

permanecer calado senão o de evitar que ele produzisse prova contra si mesmo. 

Sendo esta a finalidade do dispositivo constitucional, nenhum acusado poderá ser 

compelido a prestar declaração ou submeter a qualquer procedimento que permita 

produzir provas contra si. 

Discorrendo sobre o conteúdo do princípio da não autoincriminação, (GOMES, 

2017)11 esclarece: 

Conteúdo: o direito de não auto-incriminação (que faz parte da autodefesa, 
como estamos vendo) possui várias dimensões: (1) direito ao silêncio, (2) 
direito de não colaborar com a investigação ou a instrução criminal; (3) direito 
de não declarar contra si mesmo, (4) direito de não confessar, (5) direito de 
declarar o inverídico, sem prejudicar terceiros, (6) direito de não apresentar 
provas que prejudique sua situação jurídica. A essas seis dimensões temos 
que agregar uma sétima, que consiste no direito de não produzir ou de não 
contribuir ativamente para a produção de provas contra si mesmo. Esse 
genérico direito se triparte no (7) direito de não praticar nenhum 
comportamento ativo que lhe comprometa, (8) direito de não participar 
ativamente de procedimentos probatórios incriminatórios e (9) direito de não 
ceder seu corpo (total ou parcialmente) para a produção de prova 
incriminatória.   

 

Nota-se que, por se tratar do exercício de um direito constitucional, o fato de 

alguém recusar-se a produzir provas contra si mesmo não poderá consistir em 

qualquer penalidade, sob pena de violação frontal à Constituição. 

O princípio da presunção de inocência está estampado no art. 5°, LVII, da 

Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. (BRASIL, 1988)12 

                                                           
10 BRASIL, 1988, op. Cit. 
11 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da não auto-incriminação: significado, conteúdo, base 
jurídica e âmbito de incidência. Disponível em 
<http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20100126104817603> Acesso em 22 mar. 
2017 
12 BRASIL, 1988, op. Cit. 
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Ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória, a Constituição está declarando nitidamente que a culpa 

não se presume, portanto, o acusado tem o direito de ter assegurada a presunção de 

sua inocência até a demonstração da culpa. Trata-se de norma constitucional de 

aplicação imediata, por se tratar de direito fundamental, conforme o art. 5°, § 1°, da 

Constituição Federal: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata” (BRASIL, 1988)13 

O princípio da presunção de inocência é corolário do princípio do devido 

processo legal, e impõe ao órgão acusador o ônus de provar a culpa do acusado pela 

transgressão que lhe é imputada. 

Vale destacar que o princípio da presunção de inocência já constava na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (FRANÇA, 1789)14, proclamada em 

Paris, em 26 de agosto de 1789, com a seguinte disposição: 

Artigo 9º - Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, 
se se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário a guarda da 
sua pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei. 

 

Destaque-se que a presunção de inocência não se limita ao processo penal, 

devendo ser aplicado ao processo administrativo sancionador. Nesse sentido já 

decidiu o Tribunal Constitucional Espanhol: “a presunção de inocência rege-se sem 

exceções no ordenamento administrativo sancionador, garantindo o direito de não 

sofrer sanção que não tenha fundamento em uma prévia atividade probatória sobre a 

qual o órgão competente possa fundamentar um juízo razoável de culpabilidade.” 

(PONS CÀNOVAS, 2001, p. 122)15 

Em relação à natureza jurídica da presunção de inocência, (GOMES, 1996, p. 

382)16 destaca o seguinte: 

(...) do ponto de vista extrínseco (formal), destarte, no Brasil, o princípio da 
presunção de inocência configura um direito constitucional fundamental, é 
dizer, está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da pessoa 
(art. 5°). Do ponto de vista intrínseco (substancial) é um direito de natureza 

                                                           
13 Idem. 
14 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. 
Disponível em <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-
criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>  Acesso em 22 ago.2017. 
15 PONS CÀNOVAS, Ferran. Las medidas provisionales en el procedimiento 
administrativo sancionador. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2001. 
16 GOMES, op cit. 
 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html%20Acesso%20em%2022
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html%20Acesso%20em%2022
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html%20Acesso%20em%2022
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predominantemente processual, com repercussões claras e inequívocas no 
campo probatório, das garantias (garantista) e de tratamento do acusado. 

 

Os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação podem ser 

verificados no Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14, itens 2 e 3, 

alínea "g") (ONU, 2014)17, e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 

8º, item 2, alínea "g") (OEA, 2017)18. Tratados internacionais aos quais o Estado 

Brasileiro é signatário: 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos  

Artigo 14. (...)  

2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. 

3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, 
pelo menos, as seguintes garantias: 

g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada. 

 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos  

Art. 8°. 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: 

(...) 

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada 

Ao impor a penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por doze meses pela recusa do condutor em se submeter aos procedimentos de 

certificação da influência de álcool e outras substâncias psicoativas, o art. 165-A, do 

Código de Trânsito Brasileiro mostra-se incompatível com os princípios constitucionais 

e de direito internacional da não autoincriminação e da presunção de inocência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dois princípios Constitucionais aqui indicados, conclui-se que 

nenhum condutor poderá sofrer sanção administrativa por causa da recusa em se 
                                                           
17 ONU. Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm> Acesso em 22 mar.2017. 
18 OEA. Convenção Americana sobre Direitos Humanos Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf> Acesso em 22 
mar.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf
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submeter a qualquer procedimento que permita certificar a influência de álcool ou 

outra substância psicoativa que determine dependência, tendo em vista que ele não 

pode ser compelido a produzir provas contra si mesmo, e na ausência de prova da 

culpa, há de prevalecer a presunção de inocência. 

Ademais, cabe ao Estado produzir as provas incriminadoras da conduta do 

acusado, seja por testemunho, pelo auto de constatação lavrado pelo agente de 

trânsito, entre outros meios previstos no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que não 

dependem de conduta ativa do condutor na produção de eventuais provas que lhe 

sejam contrárias. 

Por mais bem-intencionada que seja o objetivo da norma, sua justificativa não 

terá o condão de reverter a inconstitucionalidade do art. 165-A, do Código de Trânsito 

Brasileiro, que viola princípios basilares da Constituição Federal do Brasil e de 

tratados internacionais. 



 



 
 

 
 

CAPÍTULO  L 
 
 

DA INFLUÊNCIA DA PROPOSTA DE 5.ª DIRECTIVA NA 
CONSAGRAÇÃO DO ARTIGO 17.º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES 

COMERCIAIS1 
 
  

Rita Guimarães Fialho d’Almeida 
Universidade de Coimbra 

 
1. Considerações gerais 
O presente estudo almeja uma reflexão e análise oportunas em torno da 

influência da Proposta de 5.ª Directiva do Direito das Sociedades, relativa à estrutura 

das sociedades anónimas, concretamente na sua versão de 1983 – aquela que terá 

inspirado directamente o legislador português na consagração do regime do artigo 17.º 

do Código das Sociedades Comerciais, o qual, recorde-se, versa sobre os acordos 

parassociais. 

Pese embora acreditarmos ter-se constatado um desenvolvimento expressivo 

em matéria de acordos parassociais, quer no plano da vida prática, quer no plano da 

reflexão teórica, não se olvida que a investigação em torno da temática em apreciação 

constitui ainda uma matéria de inquestionável interesse e relevância, tendo em conta a 

importância que os acordos parassociais assumem na prática dos negócios em geral e 

na vida das sociedades em particular, assim como pela complexidade que a 

problemática encerra, reclamando uma profunda e apurada compreensão dos 

mecanismos de construção jurídica da sociedade comercial, onde estes acordos 

ocupam um lugar cimeiro. Segundo alguns (Ascarelli, 1931, p. 256; Santoni, 1985, p. 2; 

Jaeger, 1993, p. 5; Santos, 1996, p. 10; Bairros, 2010, p. 356) será, aliás, de aceitar a 

afirmação de que uma sociedade dificilmente poderia funcionar sem a intervenção 

destes acordos. Esta circunstância é, de resto, indiciada pela frequência com que são 

celebrados e utilizados no tráfego jurídico, daí resultando mesmo a estandardização 

social de cláusulas (Oppo, 1987, p. 519; Baumann e Reiß, 1989, p. 159; Câmara, 1996, p. 

18; Leal, 2009, p. 138). 

Não obstante a sua relevância e frequência, o certo é que a investigação em 

torno da figura depara-se com obstáculos relativos ao escrutínio da verdadeira 

extensão do fenómeno, o que se compreende perante práticas de carácter reservado, 

senão mesmo sigiloso, traduzidas na usual inclusão de cláusulas de confidencialidade 

                                                           
 1 Por nossa opção, a redacção do presente trabalho obedece a grafia anterior à 
do novo acordo ortográfico. 
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que obrigam as partes a guardar segredo sobre o seu conteúdo e mesmo existência, 

sob pena de a parte faltosa incorrer na obrigação de indemnizar a outra (Cunha, 2010, 

p. 292, nota 24; Cordeiro, 2011, p. 706). Por outro lado, o escrutínio da verdadeira 

extensão do fenómeno é igualmente prejudicado pela escassez de decisões 

jurisprudenciais na matéria, resultado da usual inclusão de cláusulas compromissórias 

e preferência pela resolução extrajudicial dos litígios, que eventualmente surjam 

(Câmara, 1996, p. 20; Leal, 2009, p. 139; Cunha, 2010, p. 292-293; Bairros, 2010, p. 

354 e 357). 

De entre os acordos parassociais destacam-se os sindicatos de voto e demais 

convenções sobre o exercício do direito de voto – genericamente denominados de 

“acordos de voto” no Código das Sociedades Comerciais –, não apenas por 

corresponderem a uma das mais frequentes e significativas vinculações de carácter 

parassocial, como, por a seu respeito, se terem suscitado, desde sempre, as maiores 

dúvidas e divergências, doutrinais e jurisprudenciais (Trigo, 2011, p. 15). 

Cumpre igualmente sublinhar o seguinte: embora a relevância prática dos 

acordos parassociais, designadamente dos acordos de voto, assuma maior acuidade 

nas sociedades de capitais, particularmente nas sociedades anónimas, por aí se 

fazerem sentir especialmente as novas e reais exigências da prática societária, nada 

obsta a que estes acordos surjam numa sociedade de tipologia diversa (assim, na 

Alemanha, Hueck, 1965, p. 401 e s.; Fischer, 1973, § 119, Anm. 33 a 35; Löffler, 1988, 

p. 48-50; Emmerich, 1989, § 119, Anm. 26 e 27; Feddersen, 1989, § 119, Anm. 7; 

Hopt, Baumbach e Duden, 2000, § 119, Anm. 17 e 18; Schilling, 2004, § 163, Anm. 12; 

em Itália, Oppo, 1992, p. 4; em Espanha, Menéndez Menéndez, 1978, p. 353-354; 

Mambrilla Rivera, 1986, p. 308; Sánchez González, 1991, p. 76; Aparicio González, 

2010, p. 614; em Portugal, Teles, 1951, p. 75; Xavier, 1985, p. 639; Ascensão, 2000, 

p. 291; Ventura, 2003, p. 49; Trigo, 2011, p. 141, nota 546), Esta afirmação é, aliás, 

indiciada agora, entre nós, pela inserção do artigo 17.º na parte geral do Código das 

Sociedades Comerciais. 

Tecidas algumas considerações gerais dirigidas a uma melhor compreensão da 

realidade em causa, cumpre entrar, sem mais delongas, naquele que é o objecto do 

presente estudo.  
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2. O regime das convenções de voto na Proposta de 5.ª Directiva 
No âmbito do Direito Europeu, a matéria dos acordos parassociais recebeu 

acolhimento na Proposta de 5.ª Directiva do Direito das Sociedades2, relativa à 

estrutura das sociedades anónimas. Na sua versão de 19833 – aquela que terá 

influenciado directamente o regime do artigo 17.º do Código das Sociedades 

Comerciais (Cordeiro, 2001, p. 537 e 539, 2005, p. 745, 2011, p. 699, 702 e 708, e 

2012, p. 125, nota 2; Correia, 2002, p. 91; Trigo, 2008, p. 171, e 2011, p. 121-122; 

Cunha, 2010, p. 298; Bairros, 2010, p. 341, nota 25; Abreu, 2011, p. 159; Gonçalves, 

2013, p. 779) –, o artigo 35.º dispunha do modo que segue: “São nulas as convenções 

pelas quais um accionista se obrigue a votar: a) Seguindo sempre as instruções da 

sociedade ou de um dos seus órgãos; b) Ou aprovando sempre as proposições feitas 

por estes; c) Ou exercendo esse direito de voto num sentido determinado ou, pelo 

contrário, abstendo-se, em contrapartida de vantagens especiais”. 

Da leitura do preceito, logo se comprova a influência do regime dos contratos 

de vinculação de voto da lei alemã das sociedades anónimas (Câmara, 1996, p. 44-45; 

Cordeiro, 2001, p. 536, 2011, p. 698, e 2012, p. 125; Trigo, 2011, p. 125; Abreu, 2011, 

p. 159; Bairros, 2010, p. 341): por um lado, o reconhecimento da validade dos acordos 

de voto é também aqui efectuado de modo implícito; por outro lado, os limites ao 

conteúdo dos mesmos acordos estabelecem-se em moldes idênticos aos da 

Aktiengesetz. Com efeito, as alíneas a) e b) do artigo 35 da Proposta de 5.ª Directiva 

correspondem, grosso modo, ao § 136 (2) da Aktiengesetz, enquanto a alínea c), à 

semelhança do § 405 (3) 6 e 7 da Aktiengesetz, consagra a proibição da compra e 

venda de votos. 

                                                           
 2 A Proposta de 5.ª Directiva das sociedades, mais precisamente “proposta de uma 
quinta directiva tendente a coordenar as garantias exigidas nos Estados-membros às 
sociedades, no sentido do artigo 58.º, parágrafo 2.º do Tratado, para proteger os interesses, 
tanto dos associados como dos terceiros, no que respeita à estrutura das sociedades anónimas 
assim como aos poderes e obrigações dos seus órgãos” foi primeiro apresentada à Comissão 
em 9 de Outubro de 1972. Cf. JOCE N.º C-131, p. 49-61, de 13.12.1972 [acedido a 29 Mar. 
2017]. Disponível na internet: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt.  
 3 Mais precisamente, “proposta modificada de quinta directiva fundada sobre o artigo 
54.º, parágrafo 3.º, alínea g), do tratado da CEE, respeitante à estrutura das sociedades 
anónimas e aos poderes e obrigações dos seus órgãos”, apresentada pela Comissão ao 
Conselho em 19 de Agosto de 1983. Cf. JOCE N.º C-240, p. 2-38, de 09.09.1983 [acedido a 29 
Mar. 2017]. Disponível na internet: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt. Na 
modificação da Proposta de 5.ª Directiva operada em 1989 manteve-se a estrutura do artigo 
35.º, tendo sido introduzidas ligeiras alterações de redacção. O articulado manteve-se também 
na modificação da Proposta, apresentada pela Comissão em 20 de Novembro de 1991. Cf. 
JOCE N.º C-321, p. 9-12, de 12.12.1991. [acedido a 29 Mar. 2017]. Disponível na internet: 
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt.  

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
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Pese embora o abandono formal da 5.ª Directiva em 20044, as soluções nela 

previstas deixariam inequivocamente a sua marca no artigo 17.º do Código das 

Sociedades Comerciais, conforme melhor ilustrado em seguida. 

 

3. Breve excurso em torno do regime dos acordos parassociais 
consagrado no artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais 

O Código das Sociedades Comerciais de 1986 veio expressamente 

reconhecer, no seu artigo 17.º, a admissibilidade da celebração dos acordos 

parassociais em geral e dos acordos de voto em particular, pondo assim termo à 

controvérsia doutrinal e jurisprudencial, pelo menos no respeitante ao direito 

constituído. E, repare-se, o legislador português não se restringiu a admitir a validade 

e a eficácia dos acordos em apreço, antes fê-lo, estabelecendo também os termos em 

que a admissão se concretiza, quer para a generalidade dos acordos, quer 

especialmente para os acordos de voto.  

Na procura dos antecedentes do regime do artigo 17.º, cuja redacção 

corresponde, na íntegra, à do artigo 17.º do Projecto de 19835, verificamos que o seu 

n.º 3 se limitou a reproduzir o artigo 35.º da Proposta de 5.ª Directiva do Direito das 

Sociedades, relativa à estrutura das sociedades anónimas, na sua versão de 1983 

(entretanto modificada), o qual, por sua vez, e conforme atrás mencionado, se inspirou 

directamente no regime da lei alemã das sociedades anónimas, concretamente nos §§ 

136 (2) e 405 (3), 6 e 7 da Aktiengesetz alemã de 1965, a que se pode acrescentar a 

influência da construção dogmática da doutrina e jurisprudência alemãs. 

Não obstante esta aceitação representar uma importante inovação no âmbito 

do direito societário português, que vem ultrapassar, em definitivo, a orientação 

negativa que, tradicionalmente, a jurisprudência e parte significativa da doutrina 

portuguesa assumiam perante a temática, não se olvida que a forma como o princípio 

da admissibilidade foi, entre nós, introduzido, se caracteriza por uma certa 

artificialidade (Cordeiro, 2001, p. 536-537 e 539, 2005, p. 746, 2011, p. 703; Trigo, 

2008, p. 171, e 2011, p. 133; Vale, 2010, p. 368-369 e 376): por um lado, em razão da 

ausência de estudos prévios, publicamente divulgados, que coadjuvassem na boa 

compreensão e integração da inovação legal no nosso ordenamento jurídico; por outro 

lado, por aquela inovação poder ser reconduzida a simples antecipação da 

harmonização legislativa que venha a ser ordenada pelo Direito da União Europeia, 

sem que se atenda à realidade socioeconómica portuguesa. Seja como for, esta 
                                                           
 4 JOUE N.º C-5 (20/II), de 09.01.2004, p. 2-33. [acedido a 29 Mar. 2017]. Disponível na 
internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0109%2801%29&from=PT. 
 5 In: BMJ (1983), p. 65. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0109%2801%29&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0109%2801%29&from=PT
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observação não vale apenas, como óbvio, relativamente à temática em estudo, nem 

tão-pouco se restringe ao Direito das Sociedades Comerciais. 
 Debrucemo-nos agora, mais de perto, sobre os acordos em causa. Distintos do 

contrato de sociedade, os acordos parassociais são contratos de natureza civil (Teles, 

1951, p. 82; Trigo, 2008, p. 169) celebrados entre todos ou alguns dos sócios de uma 

sociedade, “nessa qualidade” (artigo 17.º, n.º 1, do Código das Sociedades 

Comerciais), no exacto momento da constituição da sociedade, em época posterior, ou 

mesmo ainda antes da constituição do próprio ente social, tendo em vista a 

salvaguarda do interesse das partes sobre matérias atinentes à vida societária nas 

relações que estabelecem com a sociedade, os órgãos sociais ou terceiros. 

 Sendo os acordos parassociais “celebrados entre todos ou entre alguns sócios” 

(artigo 17.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais), a qualidade de sócio há-de 

verificar-se, no mínimo, em relação a uma das partes intervenientes no negócio 

(Santos, 1996, p. 25-26; Câmara, 1996, p. 179, 190 e 462, e 2011, p. 816; Leal, 2009, 

p. 149; Vasconcelos, 2009, p. 159; Pérez Millán, 2011, p. 4). Repare-se que a 

qualidade de sócio não se basta com a indicação formal no acordo, mas antes exige 

que o mesmo conserve uma ligação com a sociedade em face da matéria (Teles, 

1951, p. 78-79; Ventura, 2003, p. 14; Leal, 2009, p. 149; Cunha, 2010, p. 288; Trigo, 

2011, p. 142; Almeida, 2015, p. 377, nota 7).    
Esta qualidade de sócio, nos termos acima descritos, apresenta-se como 

condição necessária e suficiente para o reconhecimento da parassocialidade (Câmara, 

1996, p. 179 e 462, e 2011, p. 816), e cuja ratio se prende com o conteúdo das 

obrigações que são admissíveis. Concretizando melhor: a possibilidade de os sócios 

se vincularem entre si tem como limite as atribuições que possuam enquanto sócios, 

excluindo-se por este meio quaisquer outras que aqueles circunstancialmente 

detenham, mas se afigurem independentes da qualidade de sócio6. Pese embora o 

exposto, não se olvide os casos em que os acordos parassociais surjam ainda antes 

da constituição da sociedade, circunstância em que os seus subscritores serão futuros 

ou potenciais sócios (Ventura, 1996, p. 40; Feliu Rey, 2012, p. 150 e 214).  

Podendo revestir uma diversidade de funções, os acordos parassociais não 

vinculam, em regra, a sociedade, mas antes apenas os seus intervenientes, não se 

reflectindo o seu incumprimento societariamente (“com base neles não podem ser 

impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”, nos dizeres do 

artigo 17.º, n.º 1, in fine, do Código das Sociedades Comerciais). E isto, de resto, em 

conformidade com o princípio da eficácia relativa dos contratos, plasmado no artigo 
                                                           
 6 Pense-se, por exemplo, na circunstância de um sócio cumular esta qualidade com a 
de gerente e pretender vincular-se a uma determinada conduta típica desta última condição. 
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406.º, n.º 2, do Código Civil, corolário básico do princípio da autonomia privada, à luz 

do qual igualmente se fundamenta a admissibilidade dos acordos parassociais e a sua 

heterogeneidade (Câmara, 1996, p. 23, 42, 74 e 230 e s.; Leal, 2009, p. 154; Cordeiro, 

2011, p. 687).  

“Conceito central” (Almeida, 1992, p. 7) com consagração expressa no artigo 

405.º do Código Civil, o princípio da autonomia privada encontra-se conexionado com 

a propriedade privada e a liberdade de iniciativa económica, sendo mesmo 

compreendido, por alguns, como um direito constitucionalmente tutelado pelo artigo 

26.º da Constituição da República Portuguesa, enquanto decorrência do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade (Pinto, 1999, p. 151 e s.; Leal, 2009, p. 155; em 

sentido contrário: Ribeiro, 2003, p. 145-148, nota 350). Ora, precisamente à luz do 

princípio em causa, nada atalha as partes de celebrarem acordos parassociais, ou 

mesmo contratos mistos, que compreendam elementos parassociais, elementos 

típicos de outros contratos, assim como elementos absolutamente originais. 

A construção doutrinária, não apenas nacional, como estrangeira, tem colocado 

em evidência que a essência dos acordos parassociais radica em terem como objecto 

situações jurídicas que provêem do contrato de sociedade sobre que incide uma 

regulamentação autónoma. Em correspondência, independência e acessoriedade 

funcional são duas características usualmente apontadas aos acordos parassociais na 

sua relação com o pacto social (Teles, 1951, p. 74-75 e 83; Santoni, 1985, p. 21 e s.; 

Farenga, 1987, p. 5; Santos, 1996, p. 25 e 53 e s.;  Xavier, 1998, p. 80, nota 44; 

Ventura, 2003, p. 10-11; Vasconcelos, 2006, p. 63, e 2009, p. 224; Trigo, 2008, p. 169, 

e 2011, p. 13 e 144; Leal, 2009, p. 145; Cordeiro, 2012, p. 127; Morais, 2014, p. 17). 

Independência, na medida em que constituem negócios jurídicos com autonomia 

própria, pautados por regras que lhes são peculiares e que se distinguem do contrato 

de sociedade, tendo em conta a natureza individual e pessoal das obrigações que 

deles emergem em contraposição com o carácter social dos vínculos das relações 

societárias. E acessoriedade funcional, traduzida essencialmente numa especial 

conexão que decorre entre o acordo parassocial e o contrato de sociedade, retirando 

deste último aspecto, alguns autores, a ideia de subordinação normativa do acordo 

parassocial ao contrato de sociedade (Santos, 1996, p. 61 e 215; Câmara, 1996, 

p. 261, 454 e 463; Trigo, 2008, p. 177-178, e 2011, p. 188-191; Almeida, 2011, p. 340-

341; Cunha, 2012, p. 177). 

“[V]itória do pragmatismo sobre a dogmática”, o mesmo é dizer, “triunfo das 

necessidades da vida empresarial moderna sobre o puritanismo dos conceitos 

académicos” (Vale, 2010, p. 372), a consagração, entre nós, da regra geral de 
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admissibilidade dos acordos parassociais e, em particular, dos acordos de voto, assim 

como a  superação da querela doutrinal e jurisprudencial em torno desta figura, aqui e 

além-fronteiras, mais não são senão o ponto de partida, não encerrando o seu 

expresso reconhecimento a discussão em torno de determinadas questões, como seja 

a da definição dos limites ao conteúdo daqueles convénios, assim como as diversas 

dificuldades que a temática suscita (Coelho, 1987, p. 85; Câmara, 1996, p. 46; Trigo, 

2008, p. 172, e 2011, p. 131; Leal, 2009, p. 157; Vale, 2010, p. 368). Nem tão-pouco 

significa que a sua utilização seja isenta do risco de, mediante a sua celebração, se 

defraudarem regras societárias e os estatutos (Teles, 1951, p. 75; Cordeiro, 2001, p. 

529, e 2011, p. 688; Leal, 2009, p. 140), o que, a par da entorse que representa a 

multiplicação destes acordos para o sistema em que assenta a constituição e 

funcionamento das sociedades (Leal, 2009, p. 141) (não só por não estarem sujeitos 

ao controlo da legalidade pelo notário ou conservador, como também por lograrem 

modificar a distribuição interna dos poderes societários, nomeadamente, com a 

retirada das decisões das estruturas e órgãos societários e consequente erosão dos 

poderes da assembleia geral) e da circunstância de traduzirem, muitas vezes, 

esquemas de controlo de poder à margem dos sócios minoritários (Leitão, 2012, p. 

585), explica o cauteloso regime delineado pelo artigo 17.º do Código das Sociedades 

Comerciais.  

Por tudo o exposto, a consagração daquela regra não representa a admissão 

da validade de todo e qualquer acordo, nem tão-pouco significa que se possa 

estabelecer um critério unitário de avaliação de validade, mas antes que o conteúdo 

de cada um há-de ser avaliado casuisticamente (Correia, 2002, p. 92; Morais, 2014, p. 

21; Almeida, 2015, p. 380). 

No nosso ordenamento, os limites à liberdade de produção de efeitos jurídicos 

através de acordos parassociais devem ser perspectivados a partir do preceituado no 

artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais, o qual reconhece directamente a 

existência de limites legais à sua celebração (“condutas não proibidas por lei”). 

Recordem-se, desde logo, os requisitos gerais do objecto e do fim do negócio jurídico 

(artigos 280.º e 281.º do Código Civil), quais sejam a possibilidade física e legal, a 

licitude e a determinabilidade do objecto, assim como a conformidade à ordem pública 

e aos bons costumes, e cuja inobservância acarreta a nulidade do acordo (artigo 294.º 

Código Civil), por aplicação do regime geral de invalidade dos negócios jurídicos; o 

princípio da boa-fé; os comandos imperativos dirigidos indistintamente a cláusulas 

contratuais posicionadas dentro ou fora dos estatutos, a apurar casuisticamente por 

via interpretativa (Leal, 2009, p. 157-159). E isto, sem prejuízo da possibilidade de os 
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acordos parassociais disporem diferentemente do conteúdo de normas societárias, 

desde que de carácter supletivo, assim como do estatuído no contrato de sociedade. 

 Neste contexto, o cumprimento do acordo parassocial não pode ser recusado a 

pretexto do respeito de norma dispositiva (supletiva) que as partes quiseram afastar 

(Leitão, 2012, p. 588; Almeida, 2015, p. 381; em sentido contrário: Cunha, 2012, p. 

177). Tão-pouco a invocação da incompatibilidade de obrigações entre o contrato de 

sociedade e o acordo parassocial como causa de justificação que exclui a ilicitude se 

afigura possível para quem, como nós, considera não existir uma situação de 

desconformidade com um acto jurídico hierarquicamente superior, ressalvados 

naturalmente os casos em que as cláusulas do contrato de sociedade reproduzam 

comandos imperativos dirigidos indistintamente a cláusulas contratuais posicionadas 

dentro ou fora dos estatutos. Partindo do princípio de que a parte de um acordo 

parassocial se vincula voluntariamente, ela pôde, aliás, o mais das vezes, antecipar o 

aparecimento de obrigações incompatíveis (Leal, 2009, p. 172, nota 168; Almeida, 

2015, p. 382). Assim sendo, em existindo contrariedade entre o conteúdo das 

cláusulas sociais e das cláusulas parassociais e só uma das obrigações puder ser 

cumprida, a solução será a de considerar as duas vinculações de fonte contratual 

como quaisquer outros casos de incompatibilidade entre compromissos contratuais 

assumidos pela mesma pessoa. Nestas circunstâncias, o devedor deverá optar pelo 

cumprimento de uma das estipulações, assumindo as consequências decorrentes do 

incumprimento da outra, como seja a da sujeição às pretensões ressarcitórias do 

credor parte num dos contratos (Leal, 2009, p. 171-172; Frada, 2009, p. 127; Cunha, 

2010, p. 313; Leitão, 2012, p. 588-589; Morais, 2014, p. 23; Almeida, 2015, p. 381; em 

sentido contrário: Santos, 1996, p. 61 e 215; Câmara, 1996, p. 261 e s., 454 e 463; 

Trigo, 2008, p. 177-178, e 2011, p. 188-191; Almeida, 2011, p. 340-341; Cunha, 2012, 

p. 177). Questão interessante é, aliás, a de se configurar a hipótese como uma 

declaração tácita de não-cumprimento das vinculações previstas no pacto social por 

parte do sócio, interveniente em ambos os contratos (Leal, 2009, p. 171).  

Além das restrições gerais acima enunciadas acrescem ainda limites 

específicos à celebração de acordos parassociais, a saber: as restrições em matéria 

de administração e de fiscalização, previstas no n.º 2 do artigo 17.º, e as restrições 

aos acordos de voto, consagradas no n.º 3 da mesma disposição. 

 Dispõe, o n.º 2 do artigo 17.º, o seguinte: “Os acordos referidos no número 

anterior [acordos parassociais] podem respeitar ao exercício do direito de voto, mas 

não à conduta de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de 

administração ou de fiscalização”.  
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 E no seu n.º 3: “São nulos os acordos pelos quais um sócio se obriga a votar: 

a) Seguindo sempre as instruções da sociedade ou de um dos seus órgãos; b) 

Aprovando sempre as propostas feitas por estes; c) Exercendo o direito de voto ou 

abstendo-se de o exercer em contrapartida de vantagens especiais”.  

 No respeitante ao n.º 3 do artigo 17.º acima transcrito, não é demais recordar 

que o mesmo se limitou a reproduzir o artigo 35.º da Proposta de 5.ª Directiva do 

Direito das Sociedades, relativa à estrutura das sociedades anónimas, na sua versão 

de 1983. Trata-se do tema clássico da denominada compra e venda de votos.  

 

 Conclusões 
 Naturalmente, a reflexão ora empreendida não esgota todas as questões que 

poderiam e podem vir a ser suscitadas a propósito dos acordos parassociais, 

reclamando a temática um contínuo aprofundamento dos dados ora lançados.  

 Pensamos, porém, ter apresentado uma súmula e chamado a atenção para 

determinados aspectos essenciais, de entre os quais o da influência da Proposta de 

5.ª Directiva do Direito das Sociedades e do regime dos contratos de vinculação de 

voto da lei alemã das sociedades anónimas na consagração do regime do artigo 17.º 

do Código das Sociedades Comerciais; o da demarcação, ainda que em termos bem 

gerais, do âmbito objectivo e subjectivo dos acordos parassociais; o da interligação 

entre o princípio da autonomia privada e o reconhecimento dos acordos parassociais e 

respectiva heterogeneidade; o das características usualmente apontadas aos acordos 

parassociais na sua relação com o contrato de sociedade, e; o da enunciação das 

restrições gerais e dos limites específicos à celebração dos acordos em causa. E se, 

com isso, conseguirmos lançar alguns argumentos para o debate, sob o ponto de vista 

científico, então, teremos o nosso objectivo por alcançado. 
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A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
NO ITER PROCEDIMENTAL DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS 

 

Filipe Marques de Carvalho1  
instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

I – O Direito Constitucional do Desporto e as Federações Desportivas 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito ao desporto como um 

direito análogo a um Direito, Liberdade e Garantia (DLG) em moldes bastantes 

amplos, atribuindo ao Estado, como Pessoa Coletiva Pública, a responsabilidade de 

assegurar que “Todos têm direito à cultura física e ao desporto,”  e  ainda que 

“Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 

colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão 

da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto”. 2 

Esta consagração do direito do desporto como um direito análogo provém da rigorosa 

configuração constitucional que se constrói deste direito de índole social em relação 

com outros direitos análogos de DLG e que o Estado, como Pessoal Coletiva Pública 

titular de inúmeras atribuições que a Constituição da Republica Portuguesa impõe 

acautelar, prossegue tais como o direito ao lazer, ao exercício físico, entre outros.3  

O Direito ao Desporto é um direito da esfera privada dado ser um direito onde o seu 

exercício depende da vontade de cada um, em contraposição com a exigência 

constitucional imposta ao Estado de criar as condições necessárias e adequadas à 

boa pratica e prossecução deste direito social de segunda geração, prevista na CRP, 

isto é, o Estado tem a atribuição constitucional de assegurar que qualquer cidadão 

tenha as melhores e mais adequadas condições para o exercício do desporto. 

No sentido de firmar o Direito ao Desporto como um direito análogo a um DLG 

pronunciou-se  o Tribunal Constitucional referindo que “Resulta da Constituição que 

todos têm direito à cultura física e ao desporto, incumbindo ao Estado, em colaboração 

com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, 

orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto (artigo 79.º, n.ºs 1 
                                                           
1 Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Assistente Convidado 
da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 
2 Cfr. Artigo 79º da Constituição da República Portuguesa (CRP). 
3 Cfr. Artigo 17º da Constituição da República Portuguesa (CRP). 
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e 2), sendo a promoção da cultura física e desportiva um dos modos de realização do 

direito à protecção da saúde, que a todos assiste (artigo 64.º, n.ºs 1 e 2, alínea b)) e 

um dos vectores da política de juventude (artigo 70.º, n.º 1, alínea d)).” 4 

Deste modo, e nas palavras do Professor Freitas do Amaral “… ao falar-se de 

atribuições – isto é, fins ou objetivos que o Estado se propõe atingir -, temos de tomar 

consciência de uma diferença radical que separa o Estado das demais pessoas 

coletivas públicas que integram a Administração. É que, enquanto relativamente a 

estas outras pessoas colectivas públicas, as atribuições são claramente determinadas 

em textos legais que as enunciam, o mesmo não acontece com o Estado.”, frisando 

ainda este Autor que “Dentro das atribuições principais do Estado, importa 

considerar… d) Atribuições educativas e culturais, incluindo o ensino, a investigação 

cientifica, o fomento do desporto, da cultura, das artes, etc.” 5 

Sendo o desporto uma realidade Constitucional, e também Social e Cultural, e sendo 

um “direito de todas as pessoas, enquanto corolário ou incindível do direito ao 

desenvolvimento da personalidade (artigo 26º, n.º 1), do direito à protecção da saúde 

[artigo 64º, n.º 2, alínea b)] e do direito aos lazeres [artigos 59º, n.º 1, alínea d), e 

artigo 70º, n.º 1 alínea e)]. E trata-se de um direito único, com manifestações diversas 

e não de dois direitos.” 6, há um olhar cada vez mais atento por parte da Doutrina e da 

Jurisprudência para e sobre o Direito ao Desporto quanto ao seu ordenamento 

jurídico, ao seu regime jurídico, à sua organização e ao papel relevante que esta área 

social e cultural desperta na sociedade civil em geral, e nos desportistas e praticantes 

de desporto em particular. 

O desporto, e o direito ao desporto, configura deste modo um direito social, a par com 

outros direitos sociais “…como autênticos direitos subjectivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e exequibilidade 

imediatas. Assim, … o direito à cultura física e desporto (art. 79º) são direitos com a 

mesma dignidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias.” 7 

A preocupação do legislador ordinário quanto à temática do direito ao desporto teve 

uma importante concretização legislativa após publicação da Lei de Bases do Sistema 

                                                           
4 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 486/2003, no âmbito do Processo n.º Processo º nº 
182/2000, 3ª Secção, onde foi Juiz Relator o Conselheiro Bravo Serra.  
5 V. Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, 4ª Edição, Almedina, 2015, p. 
204 e seguintes.  

1. 6 V. Jorge Miranda e Rui de Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada - Tomo 1 (2ª 
Edição), 2010, Wolters Kluwer / Coimbra Editora, p. 1444 a 1447. 

7 V. J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5ª Edição, 
Almedina, p. 472 e seguintes. 

http://pesquisa.fnac.pt/e27828/Wolters-Kluwer-Coimbra-Editora
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Desportivo 8 até à sua atual redação, nomeadamente à Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto prevista na Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro. 

São traves mestras da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto entre outras a 

“…a promoção e a generalização da actividade física, enquanto instrumento essencial 

para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.”, 

competindo à “… Administração Pública na área do desporto apoiar e desenvolver a 

prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de meios 

técnicos, humanos e financeiros, incentivar as actividades de formação dos agentes 

desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei.” 9 

Deste modo, compete à Administração Pública, através dos organismos previstos na 

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, fiscalizar a atividade do desporto, 

assegurar que esta atribuição do Estado não seja colocada de parte das funções 

essenciais deste e prosseguir para a concretização material efetiva deste direito do 

cidadão nos mais variados níveis e modalidades, dada a multiplicidade de atividades 

que o desporto pode contemplar (desde futebol, ao andebol, surf, golfe, entre outras 

modalidades). 

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto prevê, de forma a regular todas as 

atividades desportivas, a criação de federações desportivas cujas atribuições são, 

segundo o disposto no artigo 14º daquela Lei :” As federações desportivas são, para 

efeitos da presente lei, pessoas colectivas constituídas sob a forma de associação 

sem fins lucrativos que, englobando clubes ou sociedades desportivas, associações 

de âmbito territorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e 

árbitros, e demais entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o 

desenvolvimento da respectiva modalidade, preencham, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  

a) Se proponham, nos termos dos respectivos estatutos, prosseguir, entre outros, os 

seguintes objectivos gerais:  

i) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, a prática de uma modalidade 

desportiva ou de um conjunto de modalidades afins ou associadas;  

ii) Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus filiados;  

iii) Representar a sua modalidade desportiva, ou conjunto de modalidades afins ou 

associadas, junto das organizações desportivas internacionais, bem como assegurar a 

participação competitiva das selecções nacionais;  

b) Obtenham o estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública desportiva.”   

                                                           
8 Cfr. Lei n.º 1/90 de 13 de Janeiro que aprovou a Lei de Bases do Sistema Desportivo. 
9 Cfr. artigo 6º e artigo 7º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. 
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O Estado concede às federações desportivas a qualidade de pessoas coletivas de 

utilidade pública desportiva 10, o que se traduz na possibilidade de estas entidades de 

direito privado passarem a estar dotadas, via concessão legislativa da declaração de 

utilidade pública, de poderes públicos para a prossecução dos seus fins, 

nomeadamente as atribuições previstas na lei, o que em última instância são, e não 

poderiam deixar de ser, os fins do Estado previsto na Constituição da Republica 

Portuguesa. 11 

Para que as atribuições previstas na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

fossem materializáveis foi necessário ao legislador a produção de um corpo normativo, 

como o é o Regime Jurídico das Federações Desportivas, com o objetivo imediato de 

dar às federações desportivas as ferramentas e instrumentos necessários à boa 

prossecução dos interesses inerentes às suas atividades e valores que foram 

crescendo ao longo dos últimos anos, em face das exigências e dos desafios que se 

apresentam perante estas no contexto atual, cada vez mais complexo. 

Deste modo, “as federações desportivas, embora sejam entidades de direito privado, 

participam na organização e gestão do serviço público administrativo desportivo, 

através da concessão do estatuto de utilidade pública desportiva, enquanto conjunto 

de prerrogativas de autoridade outorgado pelo Estado para o cabal exercício das 

legais competências federativas”. 12 

A Federação Desportiva é definida como “a pessoa colectiva que, integrando agentes 

desportivos, clubes e agrupamentos de clubes, se constitua sob a forma de 

associação sem fim lucrativo, que se proponha prosseguir, a nível nacional, exclusiva 

ou cumulativamente, os seguintes objectivos: promover, regulamentar e dirigir a 

prática de uma modalidade desportiva ou conjunto de modalidades afins, representar 

perante a Administração Pública os interesses dos seus filiados e representar a 

modalidade desportiva, ou conjunto de modalidades afins, junto de organizações 

congéneres estrangeiras.”13 Destarte, as Federações Desportivas ficam efetivamente 

investidas, mediante poderes delegados, de prosseguirem poderes que pertencem 
                                                           
10 Cfr. Artigo 19º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e artigo 10º do Regime 
Jurídico das Federações Desportivas. 
11 Cfr. Artigo 1º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 460/77 De 7 de Novembro, que prevê a noção de 
pessoa coletiva de utilidade pública, definindo como “São pessoas colectivas de utilidade 
pública as associações ou fundações que prossigam fins de interesse geral, ou da comunidade 
nacional ou de qualquer região ou circunscrição, cooperando com a Administração Central ou a 
administração local, em termos de merecerem da parte desta administração a declaração de 
«utilidade pública».” 
12 V. Ana Celeste Carvalho, O Direito do Desporto em Perspectiva, Almedina, Centro de 
Estudos Judiciários, Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Novembro de 2015, p. 
21 e seguintes. 
13 V. Pedro Costa Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, O Exercício de 
Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas, 
Almedina, Setembro de 2008, p. 855 e seguintes. 
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originariamente ao Estado, mas que estão decisivamente melhor colocadas para as 

concretizar perante o cidadão, prosseguindo de uma forma efetiva o interesse público. 

O legislador preparou as federações desportivas para serem entidades de autoridade 

administrativa de cada um dos segmentos desportivos prosseguidos por estas, 

preocupando-se não com as regras típicas que cada um dos desportos praticados 

deva contemplar, o que será objetivamente pertença da esfera privada da própria 

atividade ou modalidade, mas antes com questões estritamente jurídicas merecedoras 

de rigorosa e ampla tutela do Estado. 

Pela via da concessão do estatuto de utilidade pública desportiva às federações 

desportivas o Estado delega nestas um vasto e complexo conjunto de competências 

para o exercício regular, contínuo e reiterado das atividades que cada uma das 

federações irá prosseguir.  

Em bom rigor, as competências concedidas ou delegadas traduzem-se num 

verdadeiro poder público, dado incluir o poder regulamentar, o poder disciplinar, e 

outros poderes de natureza pública. Deste modo, as federações desportivas, pessoas 

coletivas de direito privado, passam a deter poderes públicos de autoridade, isto é, 

passam a atuar segundo poderes públicos de ius imperii, passando a estar sujeitas 

não só aos regimes jurídicos aplicáveis à sua atividade privada 14, mas também 

sujeitas a um regime substantivo de direito público, da qual se insere, naturalmente, o 

Código do Procedimento Administrativo. 

A atividade desenvolvida pelas federações desportivas, e no seguimento da 

declaração de utilidade pública desportiva atribuída por lei, traduz-se na prática de 

atos administrativos e de regulamentos administrativos dada a sua veste de entidade 

privada dotada de poderes públicos, e, portanto, dotada de fatores de 

administratividade que permitem considerar esta atividade como uma atividade 

tipicamente administrativa. 

 

II – O Código do Procedimento Administrativo como regime substantivo de 
direito público das Federações Desportivas 
O Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, que aprovou o Novo Código do 

Procedimento Administrativo (adiante CPA) promoveu alteração ao corpo legislativo de 

referência da atividade administrativa da nossa Administração Pública, que é o Código 

do Procedimento Administrativo, com mais de 20 anos de vigência, verificando-se 

alterações sobretudo quanto à dinâmica e quanto à relação procedimental que esta 

estabelece com os seus administrados (pessoas singulares e pessoas coletivas). 

                                                           
14 Cfr. Artigo 4º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, na redação do Decreto-Lei n.º 
93/2014 de 23 de Junho que republicou Decreto-Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de Dezembro. 
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Contudo há uma ligeira, mas importante, alteração quanto ao âmbito subjetivo do 

Código do Procedimento Administrativo no que às entidades abrangidas dizem 

respeito, nomeadamente ao artigo 2º n.º 1 do CPA.15 

Apesar de a doutrina e a jurisprudência terem vindo, desde há algum tempo a esta 

parte, a dar uma interpretação extensivo ao artigo 2º n.º 1 do CPA revogado 16 de 

forma a que as federações desportivas fossem abrangidas por este e se 

considerassem como entidades privadas com poderes públicas, há, hoje, uma clara 

redação normativa que impõe às federações desportivas a aplicação do CPA no 

âmbito da sua atuação como entidade dotada de poderes públicos, via alteração 

efetuada ao artigo 2º do Código de Procedimento Administrativo quanto ao seu âmbito 

de aplicação. 

Os princípios gerais da atividade administrativa, previstos no artigo 3º a 19º do CPA, 

assim como todo um conjunto de instrumentos jurídicos previstos neste corpo legal 

(CPA) podem e devem ser de uso por parte das federações desportivas de forma a 

que o interesse público inerente ao desporto por estas tutelado possa merecer a 

confiança de quem com ele se relaciona. 

Neste seguimento, as decisões tomadas pelas federações desportivas no âmbito de 

prerrogativas de autoridade pública são decisões legalmente qualificadas como atos 

administrativos, isto é, como uma “…as decisões que, no exercício de poderes 

jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação 

individual e concreta.” 17 

Do mesmo que os regulamentos emitidos em execução ou desenvolvimento das 

atribuições prosseguidas e consideradas de interesse público, são regulamentos 

administrativos visto que “…consideram-se regulamentos administrativos as normas 

jurídicas gerais e abstratas que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, 

visem produzir efeitos jurídicos externos.” 18 

Em bom rigor o CPA aplica-se, agora com a clareza, certeza e segurança jurídicas, às 

Federações Desportivas no âmbito da sua atividade quando investidas de ius imperri, 

isto é, de poderes de autoridade delegados do Estado, dado ser “… aplicável a 
                                                           
15 Cfr. Artigo 2º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo que refere: “As disposições do 
presente Código respeitantes aos princípios gerais, ao procedimento e à atividade 
administrativa são aplicáveis à conduta de quaisquer entidades, independentemente da sua 
natureza, adotada no exercício de poderes públicos ou regulada de modo específico por 
disposições de direito administrativo.” 
16 Cfr. Artigo 2º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo revogado: “As disposições 
deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública que, no desempenho da 
actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam relações com os particulares, bem 
como aos actos em matéria administrativa praticados pelos órgãos do Estado que, embora não 
integrados na Administração Pública, desenvolvam funções materialmente administrativas.” 
17 Cfr. Artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo  
18 Cfr. Artigo 135º do Código do Procedimento Administrativo 
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entidades privadas que integrem a AP por força de um título habilitante, e que 

exerçam a sua actividade como função pública, isto é, orientada para a promoção de 

um interesse público e disciplinada no seu “facere” por normas de DA” 19 

Finalmente cumpre salientar que o tempo (“Tempus est optimus judex rerum omnium”) 

encaminhou o Código do Procedimento Administrativo para a certeza e segurança 

jurídicas ao nível do seu âmbito de aplicação subjetivo o que clarifica do ponto de vista 

da aplicação às entidades por ele abrangidas, assim como do iter quer do 

procedimento, quer das novas formas de relacionamento entre as Federações 

Desportivas e os seus Administrados, encaminhando para a necessária estabilidade 

da nossa Ordem Jurídica. 

Assim, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que no âmbito do iter procedimental 

desenvolvido pelas Federações Desportivas o Código do Procedimento Administrativo 

aplica-se a estas, e agora com a revisão do CPA sem margem para dúvidas, dado o 

exercício de poderes públicos prosseguidos por estas enquanto concretização de 

atribuições do Estado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 AMARAL, Diogo Freitas, Curso de Direito Administrativo, Volume I, 4ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2015; 

AMARAL, Diogo Freitas, Curso de Direito Administrativo, Volume II, 3ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2016; 

DIAS, José Eduardo Figueiredo/OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais 

de Direito Administrativo, Almedina, 4ª Edição, 2015; 

GONÇALVES, Pedro, Entidades Privadas com Poderes Públicos, O Exercício de 

Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções 

Administrativas, Almedina, Setembro de 2008; 

CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5ª Edição, 

de 2003, Almedina, 2002; 

Miranda, Jorge e Medeiros, Rui de, Constituição Portuguesa Anotada - Tomo 1 (2ª 

Edição), Wolters Kluwer / Coimbra Editora 2010; 

Vários Autores, IV Congresso de Direito do Desporto, Coordenação Científica: 

Ricardo Costa e Nuno Barbosa, Almedina, 2015; 

Mestre, Alexandre Miguel O Desporto na Lei, Um percurso pelo ordenamento jurídico 

estatal português, Vida Económica, 2014; 

                                                           
19 V. Vários Autores, Comentários à revisão do Código do Procedimento Administrativo, 
Almedina, 2016, p. 14 e seguintes. 

http://pesquisa.fnac.pt/e27828/Wolters-Kluwer-Coimbra-Editora


A aplicabilidade do Código do Procedimento Administrativo no iter (...) 
 

 

594 

Vários Autores, O Direito do Desporto em perspetiva, Coordenação Ana Celeste 

Carvalho, Almedina, Centro de Estudos Judiciários, Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P., 2015; 

Vários Autores, Comentários à revisão do Código do Procedimento Administrativo, 

Almedina, 2016; 

Jurisprudência:  
Acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 472/89, 488/98, (disponíveis 

em www.tribunalconstitucional.pt). 

Legislação: 
Constituição da Republica Portuguesa; 

Código do Procedimento Administrativo; 

Lei de Bases do Sistema Desportivo 

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

Regime Jurídico das Federações Desportivas. 

Decreto-Lei n.º 460/77 De 7 de Novembro 

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/


 
 

 
 

CAPÍTULO LII 

LINEAMENTOS DO CONTEÚDO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL 
À REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA NA 

EXPERIÊNCIA COMPARADA 

Guilherme Levien Grillo1 
Universidade de Lisboa 

 

Introdução 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inaugurou no 

ordenamento brasileiro a previsão jurídica do instituto da representação dos 

trabalhadores na empresa, corolário do princípio da auto-organização coletiva, no 

título dos direitos e garantias fundamentais, assim redigido: “Art. 11. Nas empresas de 

mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes 

com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores”.  

Embora tardio em relação ao direito internacional, o instituto adveio no 

espírito de democracia cidadã, inclusive no âmbito privado, a fim de promover o 

“entendimento direto com os empregadores”, como alternativa/complementariedade à 

representação sindical. Diz-se tardio pois, já em 1971, a Organização Internacional do 

Trabalho promulgou a Convenção n. 135 acerca da representação dos trabalhadores 

na empresa, cuja ambiência política brasileira apenas propiciou a sua ratificação em 

1991 (Decreto n. 122/91).  

Conforme se pretende desvelar no presente estudo, o direito à 

representação dos trabalhadores na empresa possui um conteúdo essencial 

demarcado no direito estrangeiro, especialmente no direito português, espanhol e 

francês, aqui utilizado como exemplo analítico, cuja concretização infraconstitucional 

deve observar tais lineamentos essenciais, sob pena de restrição injustificada do seu 

conteúdo, o que vem ocorrendo com as recentes propostas legislativas no Brasil. 

 

                                                           
1 Doutorando em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa 
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1. A representação dos trabalhadores e seus poderes de informação, consulta e 
participação na gestão: breves notas do ordenamento português, espanhol e 
francês 

O legislador português disciplinou, no artigo 54 da Carta de 1976, o direito 

fundamental de criação das comissões dos trabalhadores como instância de 

representação, defesa dos seus interesses e intervenção democrática na vida da 

empresa, divididos em direitos de informação: (a) receber todas as informações 

necessárias ao exercício da sua actividade; de gestão: (b) exercer o controlo de 

gestão nas empresas; e participação: (c) participar nos processos de reestruturação 

da empresa, especialmente no tocante a acções de formação ou quando ocorra 

alteração das condições de trabalho; (d) participar na elaboração da legislação do 

trabalho e dos planos económico-sociais que contemplem o respectivo sector; (e) gerir 

ou participar na gestão das obras sociais da empresa, a partir de um rol meramente 

exemplificativo2. 

São direitos, portanto, elementares e “constitucionalmente configuradas 

como instrumentos de intervenção democrática (dos trabalhadores) na vida da 

empresa”3, a partir de um trinômio que guarnece o seu conteúdo essencial, a 

começar pelo direito instrumental de informação, objecto da directiva da União 

Europeia – Dir. 2002/14/CE, de 11 de Março de 2002, que estabelece um quadro geral 

relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia e 

compreende: a) a informação sobre a evolução recente e a evolução provável das 

atividades da empresa ou do estabelecimento e a sua situação económica; b) a 

informação e a consulta sobre a situação, a estrutura e a evolução provável do 

emprego na empresa ou no estabelecimento e sobre as eventuais medidas de 

antecipação previstas, nomeadamente em caso de ameaça para o emprego; e c) a 

informação e a consulta sobre as decisões susceptíveis de desencadear mudanças 

substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho. 

Em seguida, o legislador confere às comissões o direito de gestão e 

participação, sendo esses, indubitavelmente, os mais importantes no âmbito da 

intervenção dos trabalhadores4. Não se confundem os direitos de gestão e 

participação com autogestão da empresa pelos trabalhadores, perspectiva existente 

                                                           
2 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Tratado de Direito do Trabalho. Parte III – Situações 
laborais colectivas. Coimbra, Almedina, 2015. p. 104. 
3 MIRANDA, Jorge/ MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Tomo I. Coimbra, 
Coimbra Editora, 2005, p. 527. 
4 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Tratado de Direito do Trabalho. Parte III – Situações 
laborais colectivas. Coimbra, Almedina, 2015. p. 126. 
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em outros momentos históricos5, mas a um processo de índole democrático-

conciliatória dos sujeitos envolvidos, que no caso português é acolhido inclusive pelo 

Código das Sociedades Comerciais (art. 64º6), segundo o qual incumbirá à 

administração atender “aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os 

interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais 

como os seus trabalhadores, clientes e credores”. 

O Estatuto de Los Trabajadores da Espanha não confere expressamente o 

poder de gestão ao representante dos trabalhadores, embora a procedimentalização 

do poder de consulta permita a participação efetiva dos trabalhadores na tomada da 

decisão empresarial que afete os seus interesses, devendo ser inclusive informado 

previamente do conteúdo da decisão7. 

Os comitês de empresa (comités d’enterprise) franceses possuem poderes 

mais alargados quanto à informação e consulta, além de assento nos órgãos de 

administração da empresa (art. L-2323-2 ss.)8, assegurando aos membros a tomada 

permanente de contas dos seus interesses nas decisões relativas à gestão e ao 

desenvolvimento económico e financeiro da empresa, organização trabalho, formação 

profissional e técnicas de produção (L- L2323-1). 

Em suma, e a partir dos exemplos de Portugal, Espanha e França, verifica-

se a presença de um núcleo essencial do direito fundamental à representação 

associado ao trinômio informação, consulta e participação na gestão empresarial, 

todos eles radicados na ideia de intervenção democrática na empresa, cuja finalidade 

está longe de simples envolvimento dos trabalhadores nos objetivos empresariais ou 

mesmo de mero canal de interlocução dos fins da empresa junto aos empregados. 

Pelo contrário, evidencia um mecanismo relevante de ação coletiva dos trabalhadores, 

                                                           
5 CANOTILHO, J.J. GOMES/MOREIRA, VITAL, Constituição da Reppública Portuguesa 
Anotada,Coimbra, Coimbra, 2007, p. 722. 
6 Art. 64º 1 - Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar: b) Deveres de 
lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e 
ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, 
tais como os seus trabalhadores, clientes e credores. 
7 Art. 64, 6. La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, 
en un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación 
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los 
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener una 
respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones 
con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el 
apartado 4, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al respecto en 
relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá permitir que el 
criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la hora de adoptar o de ejecutar las 
decisiones. 
8 PÉLISSIER, Jean, SUPIOT, Alain, JEAMMAUD, Antoine. Droit du travail. Paris, Dalloz, 2006. 
p. 817. 
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complementar ao sindicato externo, para a “promoción y defensa de los intereses 

propios de esa coletividad frente a los intereses de la parte empresarial, que son en 

buena medida divergentes”9. 

2. O conteúdo jurídico da representação dos trabalhadores na Constituição 
Federal de 1988 

O legislador constituinte brasileiro inseriu, como acima já transcrito, o 

direito à eleição de um representante nas empresas que possuam mais de duzentos 

empregados, com a finalidade de promover o entendimento direto com os 

empregadores. Tal direito deve ser complementado pelas previsões contidas na 

Convenção n. 135 da OIT, ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 122/91, com eficácia 

jurídica supralegal no Direito pátrio, de modo a conferir aos representantes 

eficazmente a proteção jurídica contra todas as medidas que lhes possam causar 

prejuízo, incluindo o despedimento (art. 1º10) bem como as condições que permitam o 

desempenho das suas atividades (art. 2º, 111). 

Tal bloco de normatividade inaugura, no direito positivo brasileiro, a 

representação dos trabalhadores no seio da empresa, cujo conteúdo jurídico não 

permite redução ao seu núcleo jusfundamental essencial, qual seja, a participação 

democrática na vida da empresa, sob pena de contraria a dignidade e razão de ser da 

norma constitucional. Admitir-se, apenas por especulação científica, que o 

representante dos trabalhadores se circunscreva a um mero mensageiro privilegiado 

dos interesses empresariais ou, de modo mais alargado, a um simples canal de 

ouvidoria dos interesses dos empregados careceria de um sentido jusconstitucional. 

Com efeito, a relação entre empregado e empregador é essencialmente 

conflituosa e não pode ser reduzida, por qualquer mecanismo fictício, a uma relação 

de colaboração harmônica de interesses. Pelo contrário, a representação dos 

trabalhadores é, em sua essência, um fórum de intervenção direta dos trabalhadores 

no seio empresarial, buscando a proteção/melhoria das suas condições. É por essa 

razão, prevendo a natural conflituosidade, que a representação dos trabalhadores foi 

inserida no capítulo dos direitos e gariantias fundamentais e a Organização 
                                                           
9 GUTIÉRREZ, Fermín Rodríguez-Sañudo; MURCIA, Joaquín García; VALVERDE, Antonio 
Martín. Derecho del Trabajo. Vigesima Edicion. Madrid, Tecnos, p. 297.  
10 Os representantes dos trabalhadores na empresa devem beneficiar de uma protecção eficaz 
contra todas as medidas que lhes possam causar prejuízo, incluindo o despedimento, e que 
sejam motivadas pela sua condição de representantes dos trabalhadores ou pelas actividades 
dela decorrentes, pela sua filiação sindical ou pela sua participação em actividades sindicais, 
na medida em que actuem em conformidade com as leis, convenções colectivas ou outras 
disposições convencionais em vigor. 
11 Na empresa devem ser estabelecidas facilidades aos representantes dos trabalhadores, de 
forma a permitir-lhes desempenharem rápida e eficazmente as suas funções. 
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Internacional do Trabalho impõe à empresa o dever de garantir as condições do seu 

exercício, no que se inclui a proteção do empregado representante. 

É com vistas à prevenção/resolução dos conflitos naturalmente existentes 

na relação capital-trabalho que a norma existe e deve ser perseguida pelo legislador 

infraconstitucional, com todas as garantias dela decorrentes. Não é outra a opinão 

doutrinária a esse respeito: “a finalidade da norma em comento reside na promoção do 

entendimento direito entre empregados e empregadores, no âmbito de trabalho (...) A 

concórdia e a prevenção de conflitos encontram-se na mira do normativo inovador da 

Constituição de 1988”12. 

Outro aspecto que deve ser enfrentado ao se examinar o conteúdo jurídico 

da representação dos trabalhadores do artigo 11 da Constituição Federal diz respeito 

à existência de limite do número de representantes imposto pelo legislador constituinte 

e, sucessivamente, à possibilidade de instituição de comissão de trabalhadores no 

âmbito da empresa. 

Quanto ao primeiro aspecto, tem-se que a redação da norma tem como 

objetivo a criação de uma instância de representação para empresas de um 

determinado porte econômico, não se extraindo uma vedação à eleição de mais de um 

representante, atendendo ao princípio da proporcionalidade, o que pode ser 

perseguido tanto pelo legislador ordinário quanto pelas normas coletivas da categoria, 

sem prejuízo de uma pactuação entre as partes no âmbito do regulamento 

empresarial. Nesse sentido, igualmente, tem apontado a doutrina13. 

No que diz respeito à criação de comissão de trabalhadores, verifica-se 

que perante tal assunto o legislador constituinte não se ocupou, não havendo qualquer 

vedação à constituição de uma comissão de trabalhadores, até mesmo por força do 

princípio da liberdade de associação, desde que o representante com assento na 

deliberação direta com o empregador seja o representante eleito, não a comissão.  

Pode-se argumentar, inclusive, que a comissão está implícita no instituto 

da representação, uma vez que o representante não age solitariamente e nem é esse 

o objetivo da norma, que busca por meio de um sujeito autorizado a representação do 

coletivo, que por uma procedimentalização que assegure a democracia interna, se 

                                                           
12 MALLET, Estêvão; FAVA, Marcos. Comentário ao art. 11 da Constituição Federal. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; ______ (Coord.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.  p. 647   
13 MALLET, Estêvão; FAVA, Marcos. Comentário ao art. 11 da Constituição Federal. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; ______ (Coord.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.  p. 647  
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organize por meio de uma comissão,a qual se encontra ainda mais justificada em caso 

de eleição de mais de um representante na empresa. 

3. Do exame de constitucionalidade do Projeto de Lei nº 6.787/2016 

Ultrapassado o exame do conteúdo jurídico do direito fundamental de 

representação dos trabalhadores na empresa, faz-se necessário verificar se o 

legislador ordinário, por meio do Projeto de Lei nº 6.787/2016, observou a sua missão 

constitucional de concretizar o conteúdo essencial da norma fundamental, com vistas 

a empreender o diálogo e a participação direta dos empregados na vida da empresa. 

Para essa tarefa, será preciso responder a três questionamentos: a) a 

normativa atende ao conteúdo do direito à informação, participação e gestão 

democrática na vida da empresa? b) a normativa observa a Convenção n. 135 da OIT 

no que diz respeito às garantias contra qualquer ato que dificulte, obstrua ou 

impossibilite o agir representativo? c) a normativa, também na linha da observância da 

norma internacional, impõe à empresa a criação de condições para o exercício efetivo 

da representação? 

Passa-se ao exame da proposta legislativa que tem a seguinte redação: 

Art. 523-A. É assegurada a eleição de representante dos 
trabalhadores no local de trabalho, observados os seguintes 
critérios: 

I - um representante dos empregados poderá ser escolhido 
quando a empresa possuir mais de duzentos empregados, 
conforme disposto no art. 11 da Constituição; 

II - a eleição deverá ser convocada por edital, com antecedência 
mínima de quinze dias, o qual deverá ser afixado na empresa, 
com ampla publicidade, para inscrição de candidatura, 
independentemente de filiação sindical, garantido o voto secreto, 
sendo eleito o empregado mais votado daquela empresa, cuja 
posse ocorrerá após a conclusão da apuração do escrutínio, que 
será lavrada em ata e arquivada na empresa e no sindicato 
representativo da categoria; e 

III - o mandato terá duração de dois anos, permitida uma 
reeleição, vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, 
desde o registro de sua candidatura até seis meses após o final 
do mandato. 

§ 1º O representante dos trabalhadores no local de trabalho terá 
as seguintes prerrogativas e competências: 

I - a garantia de participação na mesa de negociação do acordo 
coletivo de trabalho; 

e 
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II- o dever de atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no 
âmbito da empresa, inclusive quanto ao pagamento de verbas 
trabalhistas, no curso do contrato de trabalho, ou de verbas 
rescisórias. 

§ 2º As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão 
conter cláusulas para ampliar o número de representantes de 
empregados previsto no caput até o limite de cinco 
representantes de empregados por estabelecimento.” (NR) 

 

Depreende-se da leitura da proposta legislativa três eixos temáticos:  

a. da eleição do representante da empresa (caput do art. 523-A  e 
incisos I e II), a qual deverá ser convocada por edital, com antecedência mínima de 

quinze dias, garantido o voto secreto. Observa-se, de início, que a norma silencia a 

respeito do voto direto, o que, em tese, abriria margem à eleição indireta, o que 

violaria a democracia interna da empresa, já que nenhuma razão justificaria a escolha 

indireta do representante. Tal previsão normativa merece, portanto, melhoria nesse 

particular. 

b. garantia contra a dispensa sem justa causa (inciso III), silenciando a 

respeito da proteção contra a transferência do local do serviço e demais atos 

discriminatórios pelo exercício da função. Quanto à discriminação, o silência não 

importa prejuízo, uma vez que o princípio geral da proteção contra a discriminação 

abrange, evidentemente, o representnate da empresa, inclusive por força da norma 

internacional. Por outro lado, é grave a não extensão da proteção contra a 

transferência dos empregados eleitos representantes, por se tratar de atividade que 

colide com os interesses empresariais e, na prática, a forma mais imediata de 

obstaculizar o exercício da função é a transferência do local da prestação do serviço, 

de modo que é grave o silêncio da norma a esse respeito. 

c. prerrogativas e competências (§ 1º). É nesse “capítulo” da proposta 

legislativa que as lacunas são mais evidentes e trazem consigo uma nítida 

desfiguração do instituto da representação dos trabalhadores. 

A título de prerrogativa (s), a norma tão somente assegura o direito de 

participação na mesa de eventual acordo coletivo, o que inclusive provoca uma 

sobreposição de poderes, pois o sindicato é o ente competente para a negociação 

coletiva, a menos que se esteja presente à hipótese prevista no art. 617, § 1º da 
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CLT14. Desse modo, assegurar a presença em mesa de negociação, sendo o ente 

sindical o legítimo representante dos trabalhadores da empresa, reduz o papel do 

representante a simples interlocutor dos anseios particulares dos empregados da 

empresa, o que, apenas por essa razão, retira o papel interventor do representante 

sindical. 

Em um segundo plano de análise, para além da reduzida prerrogativa 

proposta, há omissão a respeito da participação do representante na vida da empresa, 

não assegurando nem mesmo o elementar direito à informação. Com efeito, a 

representação não se reduz, à toda evidência, a acordos coletivos, o que deixa 

patente a intenção do legislador ordinário em subtrair a atividade do representante em 

agente comprometido apenas com a conciliação dos interesses, como um interlocutor 

privilegiado da vontade empresarial, o que fica claro com o dever de atuar na 

conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, estabelecido no inciso II do 

parágrafo § 1º. 

Diante do quadro da proposta normativa, merece resposta negativa às 

questões acima formuladas, ou seja, a normativa não atende ao conteúdo do direito à 

informação, participação e gestão democrática na vida da empresa, não observa a 

Convenção n. 135 da OIT no que diz respeito às garantias contra qualquer ato que 

dificulte, obstrua ou impossibilite o agir representativo, uma vez que se resume a 

proteger o representante contra a dispensa sem justa causa. Por fim, não há uma linha 

sequer a respeito do dever imposto pela Convenção n. 135 da OIT no sentido de 

criação de condições para o exercício efetivo da representação, que se liga, 

naturalmente, à participação efetiva na vida da empresa, a partir do direito de 

informação e gestão. 

Considerações finais 
Feitas as considerações a respeito das linhas gerais do quadro normativo 

da representação no Direito Português e da Convenção n. 135 da Organização 

Internacional do Trabalho, aliado às considerações de ordem constitucional 

pertinentes à fundamentalidade do direito de representação, o cotejo ao Projeto de Lei 

nº 6.787/2016 aponta para uma grave inobservância da vinculação dos poderes 

públicos – no caso, o legislativo brasileiro – à norma insculpida no art. 11 da 

                                                           
14 Art. 617, § 1º Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido 
do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federação a que 
estiver vinculado o Sindicato e, em falta dessa, à correspondente Confederação, para que, no 
mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado êsse prazo, poderão os 
interessados prosseguir      diretamente na negociação coletiva até final. 
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Constituição da República, ignorando a sua dignidade constitucional e o seu status 

jusfundamental. 

A proposta normativa, ao contrário de concretizar e disciplinar o conteúdo 

do direito, apresenta restrição injustificável do núcleo essencial do direito de 

representação, notadamente pelo teor meramente instrumental aos interesses do 

empregador reservado à representação dos trabalhadores, que tem, em outras 

ordenas constitucionais, papel de agente privilegiado complementar aos sindicatos 

para a melhoria da condição dos trabalhadores, bem como para o profícuo diálogo 

social por meio de uma democracia e cidadania no seio das relações de trabalho. 
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A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES UNIVERSIDADES-EMPRESAS NO 
CONTEXTO EMPRESARIAL  
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Introdução 

As relações Universidades-Empresas (U-E) são consideradas, em geral, como muito 

importantes, podendo contribuir para grandes avanços tecnológicos, incremento na 

qualificação dos recursos humanos e melhorias da produtividade das empresas 

(Teixeira e Mota, 2012). Várias razões estão implícitas ao estabelecimento de 

colaborações entre Universidades e Empresas, entre as quais se incluem a captação 

de recursos, a obtenção de conhecimento, ou a construção de capital social/relacional 

(Perkmann et al., 2013).  

De acordo com sínteses de literatura recentes (e.g., Teixeira e Mota, 2012; Perkmann 

et al., 2013), os estudos na área das relações U-E têm particularmente abordado 

temas como: 1) ‘As características de universidades’, incluindo estratégias de 

licenciamento, incentivos à patente e as políticas voltadas para propriedade intelectual, 

incentivos à inovação, importância do fator histórico nestas relações e a natureza 

empreendedora das universidades; 2) ‘As características das empresas’, nas quais se 

incluem os estudos relacionados com o negócio, a organização interna e a alocação 

de recursos e parcerias; 3) ‘As características dos cientistas’, como a influência que 

estes detém sobre o processo de transferência de conhecimento entre a Universidade 

e a Indústria; 4) ‘Spin-offs académicos’, que se dividem em dois subconjuntos. O 

primeiro conjunto centra-se nos fatores inibidores quanto à criação e desenvolvimento 

de spin-offs, como são exemplo, as diferenças culturais e o financiamento inadequado. 

O segundo conjunto reporta-se a fatores de sucesso promotores da criação de spin-

offs, como a quantidade de recursos dedicados a escritórios de transferência de 

tecnologia (TTOs) e os parques dedicados à ciência; 5) ‘Canais de transferência de 

conhecimentos’, como as publicações, patentes, consultoria, contactos informais, 

licenciamento de inovações e o empreendedorismo académico; e 6) ‘Comercialização 

de conhecimento e tecnologia’, que se divide em atividades formais e informais, 

incluindo-se nas primeiras a investigação colaborativa e a investigação de contrato, 

enquanto nas segundas se incluem a assessoria ad hoc, o networking com 

profissionais e a transferência de tecnologia informal. Neste último tópico focam-se os 
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antecedentes e consequências subjacentes à colaboração entre investigadores 

académicos com organizações não académicas. 

Revisão de Literatura 

1.As Relações Universidade-Empresa 

As ligações Universidade-Empresa (U-E) compreendem o conjunto de 

relações/colaborações/parcerias entre investigadores académicos e organizações não 

académicas, nomeadamente, empresas.  

O aumento observado nas ligações U-E ao longo da última década está associado a 

diversos fatores, tais como, a diminuição do orçamento público para a ciência e 

tecnologia (Makkonen, 2013; Rampersad, 2015), a mudança de ambientes legislativos 

(Mowery et al., 2004), o crescente número de iniciativas do governo no sentido de 

promover a investigação translacional (Zerhouni, 2003), a comercialização como um 

componente importante para as universidades (D’Este e Patel, 2007; Perkmann et al., 

2013; Rampersad, 2015), a inovação (Motohashi, 2013; Rampersad, 2015), o aumento 

de parcerias de investigação público-privadas (Stiglitz e Wallsten, 1999), assim como, 

o aumento da pressão política para contribuir para o aumento de competitividade da 

economia nacional (Greenaway e Haynes 2000).  

Adicionalmente, a tendência crescente do número de investigadores universitários 

envolvidos no empreendedorismo académico (Shane, 2005) e de citações académicas 

em patentes industriais (Narin et al., 1997; Perkmann e Walsh, 2007) tem contribuído 

para a intensificação das relações U-E. A difusão de gabinetes de transferência de 

tecnologia (TTOs – Technology Transfer Offices), que funcionem como âncora entre a 

universidade e empresas (designadamente as empresas de base académica), e as 

infraestruturas de apoio ao empreendedorismo (e.g., parques de ciência e tecnologia) 

constituem igualmente fortes evidências sobre a crescente integração entre a 

Universidade e as Empresas (Siegel et al., 2003; Ratinho e Henriques, 2010). 

Nas ligações U-E incluem-se um conjunto muito diversificado de elementos (OECD, 

1999; Schmoch, 1999; D'Este e Patel, 2007; Muscio, 2010; Lin et al., 2015): o 

recrutamento de graduados universitários, intercâmbio de pessoal, a investigação 

conjunta, a investigação do contrato, consultoria, patentes e publicações, 

licenciamento, empresas spin-off, laboratórios financiados pela indústria e outras 

instalações, assim como contactos informais, designadamente, participação em 

reuniões e conferências.  
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2. Benefícios das Relações Universidades-Empresas 

Os benefícios das relações U-E podem ser analisados em duas perspetivas: a das 

universidades/academia e a das empresas. Para a academia, as relações U-E podem 

contribuir para a divulgação de tecnologias avançadas a serem utilizadas na indústria, 

desenvolvimento de competências de empregabilidade dos seus estudantes, 

construção de redes de profissionais e garantia de emprego na indústria (Rampersad, 

2015). Para as empresas, tais relações podem oferecer acesso a competências 

especializadas na comercialização dos seus produtos e serviços e o estímulo de 

projetos de investigação que promovam a emergência de produtos radicalmente novos 

(Rampersad, 2015). 

Do ponto de vista das empresas, a possibilidade de intensificação da inovação surge 

central no tópico das relações U-E. Em concreto, é apontada a possibilidade das 

empresas que colaboram com universidades melhorarem o seu desempenho/ 

capacidade de inovação (Lööf, 2008; Mindruta, 2013), melhorando os retornos ao 

investimento em I&D e permitindo a obtenção de um maior número de produtos 

inovadores (Lööf, 2008). Estudos existentes indicam que estas colaborações 

melhoram, entre outros, o sucesso de patentes de uma empresa e a entrada de novos 

domínios tecnológicos e o desenvolvimento de novos produtos (Zucker et al., 1998; 

George et al., 2002), assim como, em termos de tecnologia de difusão, o 

licenciamento e a emergência de spin-offs (OECD, 1996, 2003; Hanel e St-Pierre, 

2006; Loof e Brostrom, 2008; O'Gorman, Byrne, e Pandya, 2008). 

Detalhando alguns dos benefícios para as empresas das relações com as 

universidades/academia, pode-se referir que as empresas podem beneficiar dos 

resultados gerados pela investigação científica que tem origem nas universidades, 

incluindo a contribuição da investigação básica para a compreensão fundamental dos 

fenómenos particulares que se traduzem sob a forma de teorias, leis e princípios 

científicos, usualmente difundida através de publicações científicas (Gibbons e 

Johnston, 1974; Salter e Martin, 2001; Bishop et al., 2011). De facto, artigos de 

revistas e relatórios técnicos são destacados como importantes fontes de 

aprendizagem para as empresas (Arundel et al, 1995; Cohen et al., 2002; Bishop et 

al., 2011). Os resultados da investigação científica incluem também a geração de 

novas técnicas, instrumentação e protótipos, considerados importantes para as 

atividades inovadoras de empresas em diversas indústrias (Arundel et al., 1995; 

Cohen et al., 2002; Mowery et al., 2004; Bishop et al., 2011). 

Sendo a missão principal das universidades a produção de recursos humanos 

altamente qualificados (Gibbons e Johnston, 1974; Florida, 1999; Bishop et al., 2011), 
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as empresas beneficiam “não só um conhecimento da recente investigação científica, 

mas também a capacidade de resolver problemas complexos, realizar pesquisas e 

desenvolver ideias” (Salter e Martin, 2001: 522).  

Para além da mobilidade de recursos humanos entre universidades e empresas, outro 

dos grandes benefícios das ligações U-E ocorre via contactos pessoais diretos entre 

empresários e membros da comunidade científica. Estes contactos podem ser 

estabelecidos informalmente, através de reuniões informais em conferências e 

workshops e através de redes bem estabelecidas com a comunidade académica, ou 

através de acordos formais, tais como acordos de consultoria, projetos conjuntos de 

pesquisa e de investigação por contrato (Cohen et al., 2002; D'Este e Patel, 2007). 

Tais contactos constituem fontes valiosas de conhecimento (Gibbons e Johnston, 

1974). Gibbons e Johnston (1974) mostram que a assistência e o aconselhamento 

fornecidos pelos cientistas universitários desempenham um importante papel de apoio 

no processo de inovação, ajudando as empresas a avaliar a viabilidade de projetos, ou 

fornecer detalhes do local onde os serviços de informação especializados ou 

específicos podem ser encontrados. Além disso, os contactos pessoais com cientistas 

da universidade podem posicionar-se como a fonte de novas ideias para produtos ou 

processos, sugerindo formas alternativas para resolver problemas e aumentar a 

consciencialização sobre os desafios e oportunidades relacionadas com novos 

modelos de negócios e desenvolvimentos tecnológicos (Bessant et al., 2005). 

 
3. Síntese bibliográfica 
 

No sentido de sintetizar a evidência empírica existente nesta temática e aferir o 

número de estudos existentes, efetuámos uma pesquisa na base de dados 

bibliográfica Scopus Sci Verse usando uma combinação de diversas palavras-chave 

no campo “Keywords”, restringindo a busca à área das ciências sociais. Assim, 

usamos os termos “university-industry link” OR “university-firms link” OR “university-

companies link” OR “university-industry relation” OR “university-firms relation” OR 

“university-companies relation”. 

Da pesquisa, efetuada a 8 de Dezembro de 2015, resultaram 318 documentos. Dos 

318 documentos, excluíram-se dois pois num deles não foi possível aceder ao resumo 

e artigo e o outro não estava relacionado diretamente com a temática em estudo. 

Do total de documentos avaliados (ver Tabela 1), 95 (30.1%) abordam a temática dos 

canais de transferência de conhecimentos entre a Universidade e a Indústria, 55 

(17.4%) abordam as características dos cientistas, 52 (16.5%) abordam o triple hélix, 
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36 (11.4%) abordam as características de universidades, 21 (6.6%) a comercialização 

de conhecimento e tecnologia, 20 (6.3%) abordam os sistemas nacionais e regionais 

de inovação assim como as instituições e políticas, 19 (6.0%) versam a temática dos 

Spin-offs académicos, 12 (3.8%) abordam das características das empresas e 6 

(1.9%) tratam da geografia em termos de localização de spillovers.  

É relevante salientar que nenhum dos estudos analisados aborda a temática 

internacionalização.  

Os (12) estudos que incidem sobre as características das empresas focam 

essencialmente os estudos relacionados com o negócio, a organização interna e a 

alocação de recursos e parcerias. 

Os estudos existentes sobre as relações U-E têm um âmbito de análise sobretudo ao 

nível da indústria/região/país (176 estudos, 55,7% do total).  

A dimensão empresa é muito menos expressiva quando comparada com outras 

dimensões mais microeconómicas, nomeadamente a universidade e os cientistas. 

Assim, a perspetiva destes estudos é sobretudo contextual e/ou do lado da 

universidade/academia. A perspetiva empresarial é relativamente negligenciada e não 

foca a questão da importância das relações U-E para o processo de 

internacionalização dessas mesmas empresas. 

Os poucos artigos que analisam as características das empresas tendem a aferir a 

importância das relações U-E para a inovação dessas mesmas empresas (Torres et 

al., 2011; Buganza et al., 2014) ou constatar que empresas com uma base de 

conhecimento maior tendem a relacionar-se mais com as universidades (Laursen e 

Salter, 2004; Giuliani e Arza, 2009). Alguns dos estudos (e.g., Eom e Lee, 2010; Cosh 

e Hughes, 2010) sublinham o importante papel das políticas públicas no estímulo às 

relações U-E. Aestratégia das empresas e suas redes são também focadas por 

Kodama e Suzuki (2007) e De Stefano e Zaccarin, (2013).  

 
 

Tema % 
total 

Unidade de análise (nº de 
artigos) Exemplos de estudos 

1. 
Características 

de universidades 
11.4% 

Cientistas/ indivíduos 1 Bluhm et al. (2010) 

Universidade 15 Gunasekara (2006); Hatakenaka 
(2010); Bonaccorsi et al. (2010) 

Empresas 2 Meoli et al. (2013) 

Indústria/Região/País  16 Guerzoni et al. (2014); Omar et 
al. (2012) 
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Outra 0 - 

2. 
Características 
de empresas 

3.8% 

Cientistas/ indivíduos 0 - 

Universidade 0 - 

Empresas 10 
Torres et al. (2011); Buganza et 

al. (2014); Montoya Ríos e 
Aguilar Zambrano (2013) 

Indústria/Região/País  2 Pohulak-Zoledowska (2011); De 
Stefano e Zaccarin (2013) 

Outra 0 - 

3. 
Características 
de cientistas 

17.4% 

Cientistas/ indivíduos 19 Morandi (2013); Lam (2010) 

Universidade 3 Manjarrés-Henríquez et al. 
(2009) 

Empresas 4 Simeth (e Raffo (2013) 

Indústria/Região/País  26 Furman e MacGarvie (2007); 
Wang e Guan (2010) 

Outra 1 Shichijo (2015) 

4. Spin-offs 
académicos 6.0% 

Cientistas/ indivíduos 1 Goel e Göktepe-Hultén (2013) 

Universidade 1 Kroll e Liefner (2008) 

Empresas 3 Lynskey (2004) 

Indústria/Região/País  4 Colombo e Delmastro (2002) 

Outra 9 
Pérez e Rafael Cáceres 

Carrasco (2009); Ratinho e 
Henriques (2010) 

5. Canais de 
transferência de 
conhecimentos 

30.1% 

Cientistas/ indivíduos 10 
Ramos-Vielba e Fernández-
Esquinas (2012); Pinheiro et 

al.,2015) 

Universidade 15 Hawkins et al. (2015); Malik 
(2013) 

Empresas 5 Wang (2013) 

Indústria/Região/País  54 Sharabati-Shahin e 
Thiruchelvam (2013);  

Outra 2 Bruneel et al. (2010) 

6. 
Comercialização 
de conhecimento 

e tecnologia 

6.6% 

Cientistas/ indivíduos 3 Biscotti et al. (2012) 

Universidade 6 Glenna et al.(2011) 

Empresas 2 Ziedonis (2007) 

Indústria/Região/País  10 Dooley et al. (2013) 

Outra 0 - 
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7. 
Internacionaliza

ção 
0.0% 

Cientistas/ indivíduos 0 - 

Universidade 0 - 

Empresas 0 - 

Indústria/Região/País  0 - 

Outra 0 - 

8. Triple Hélix 16.5% 

Cientistas/ indivíduos 1 Dzisah (2010) 

Universidade 2 Da Silva Alves et al. (2015) 

Empresas 2 Dooley e Kirk (2007) 

Indústria/Região/País  44 Murmann (2013); Kim e Park 
(2014) 

Outra 2 Huang et al. (2013) 

9. Geografia em 
termos de 

localização de 
spillovers 

1.9% 

Cientistas/ indivíduos 0 - 

Universidade 0 - 

Empresas 1 D'Este e  Iammarino (2010) 

Indústria/Região/País  4 Smith e Bagchi-Sen (2006) 

Outra 1 Hong e Su (2013) 

10. 
SNI/SRI/Instituiç

ões/Políticas 
6.3% 

Cientistas/ indivíduos 1 Azagra-Caro et al. (2006) 

Universidade 1 Beath et al. (2003) 

Empresas 1 Ramos-Vielba et al. (2010) 

Indústria/Região/País  13 Viljamaa (2007); Iqbal e 
Zenchenkov (2014) 

Outra 0 - 

Nº total de 
artigos 

analisados 
316 

Cientistas/ indivíduos 36  

Universidade 43  

Empresas 27  

Indústria/Região/País  176  

Outra 15  

  NA 19  
 
 
 

Relativamente à função “intensidade U-E”, em termos sintéticos, os artigos concluem 

que a proximidade geográfica e a qualidade da investigação têm um impacto 

significativamente positivo sobre a intensidade de parcerias universidade-indústria 

(D'Este e Iammarino, 2010). Na mesma função, a inovação irá influenciar a 
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intensidade, sendo que os diferentes tipos de inovações dependem de diferentes tipos 

de entradas de conhecimento, fontes e links (Tödtling et al., 2009). O conhecimento e 

a informação irão influenciar a intensidade da relação U-E. A estratégia de 

investigação adotada por uma empresa irá influenciar fortemente a sua propensão 

para usar o conhecimento universitário e as informações (Laursen e Salter, 2004). No 

Chile, descobriu-se que a probabilidade de formar ligações U-I aumenta com a força 

da base de conhecimento das empresas e a qualidade científica das universidades. 

Em Itália, a probabilidade de formar uma ligação U-I diminui com a qualidade científica 

da universidade e a base de conhecimento da empresa não é significativa na 

formação de vínculos U-I, o que significa que as empresas com bases de 

conhecimento fracas podem, com igual probabilidade, estabelecer ligações com as 

universidades como empresas com bases de conhecimento fortes (Giuliani e Arza, 

2009). Apenas uma pequena proporção de todos os tipos de PME (Micro, pequenas e 

médias empresas) colabora com as universidades e institutos de pesquisa 

relacionados. Para as PME, que colaboram com os institutos de pesquisa 

relacionados, é mais provável que o conhecimento seja adquirido de forma genérica, 

sob a forma de resultados de pesquisa publicados e emprego de novos graduados (De 

Zubielqui et al., 2015). As PME dependem de outras organizações, como as 

universidades e empresas de I & D, para aquisição de conhecimento, com a maioria 

das PME a colaborarem de perto com os clientes ou fornecedores. Isto deve-se ao 

facto de haver uma maior probabilidade de coexistência de relações pessoais e 

profissionais entre PME e os seus clientes ou fornecedores, criando um único contexto 

para a difusão da inovação (De Zubielqui et al., 2015; Ceci e Lubatti, 2012). Isto 

também reforça a pesquisa que descobre que a inovação entre fornecedores e 

clientes no contexto business-to-business é mais eficiente e equitativa (De Zubielqui et 

al., 2015; Zablah et al., 2005). 

No que concerne ao “desempenho das empresas”, se as empresas colaborarem com 

mais universidades da sua região geográfica e dominarem essas colaborações, 

poderão ter um melhor desempenho em termos de resultados de inovação (Wang et 

al., 2013). 

 
Conclusão 
 
Em síntese, as relações U-E permitem às empresas melhorar a sua capacidade de 

inovação e de desenvolvimento de novos produtos e serviços que poderão constituir 

importantes determinantes de entrada em novos mercados transfronteiriços. 
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Introdução 

A partir de 1960, surgiram na literatura os primeiros estudos com enfoque na 

multinacional ou na relação desta com a subsidiária (Birkinshaw e Pedersen, 2001). 

Contudo, só se começou a falar em subsidiária, por si só, e a discutir a sua 

dependência em relação à sede, a partir da década de 80 (Bartlett e Ghoshal, 1986; 

Otterbeck, 1981; Poynter e Rugman, 1983; White e Poynter, 1984). 

Numa perspetiva tradicional, assumia-se que as vantagens específicas eram 

desenvolvidas ao nível da sede e posteriormente transferidas para as subsidiárias 

estrangeiras (Vernon, 1966). 

Os estudos mais recentes demonstraram que as subsidiárias iniciaram um 

processo  de crescimento, desenvolvendo os seus próprios recursos, tornando-se 

mais claro que   a sede não é a única fonte de vantagem competitiva das 

multinacionais (Asmussen et al., 2011; Rugman e Verbeke, 2001; Sandvik, 2010; 

Scott et al., 2010). 

Ao longo dos tempos, o papel das subsidiárias alterou-se, ganhando um papel 

ativo e estratégico no universo da multinacional (Bartlet e Ghoshal, 1986; Birkinshaw, 

1995; Birkinshaw e Hood, 1998; Rabbiosi, 2011; Raziq et al., 2014). 

O desenvolvimento da subsidiária tem suscitado interesse por vários autores, 

na medida em que permite explicar o papel desempenhado pelas subsidiárias 

(Cavanagh e Freeman, 2012; Mudambi, 2008). Ao mesmo tempo, as subsidiárias 

passaram a deter mais responsabilidades e adquiriram mais influência junto da sede 

(Andersson et al., 2002). 

No contexto de evolução das subsidiárias, este trabalho centrar-se-á no 

conceito desenvolvimento da subsidiária, que os principais autores na literatura, 

Birkinshaw e Hood (1998b, p.2), definem como “o processo através do qual as 
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subsidiárias reforçam os seus recursos e capacidades, e ao fazê-lo adicionam valor 

para a toda a multinacional”. A literatura sugere três fatores determinantes neste 

processo: atribuição da sede, escolhas da subsidiária e o ambiente local (Birkinshaw 

e Hood, 1998;  Pedersen, 2006). 

Ao nível estrutural, na primeira parte revemos literatura quanto ao 

desenvolvimento da subsidiária e exploramos os fatores associados e interligados, 

atribuição da sede, escolhas da subsidiária e ambiente local. Por último, expomos as 

conclusões e são assinaladas as limitações e recomendações para futuros estudos. 

Revisão de Literatura 1.Desenvolvimento 
da Subsidiária 

Uma multinacional é constituída pela sede e um conjunto abrangente de 

subsidiárias (Dörrenbächer e Gammelgaard, 2006). Por outro lado, Birkinshaw e 

Pedersen (2001, p.380) definem subsidiária como “uma entidade criadora de valor 

para o país onde esta se instala”. Esta pode apenas concentrar-se no 

desenvolvimento de uma única atividade (exemplo: produção) ou desenvolver todo o 

conjunto de atividades (Birkinshaw e Hood, 1998). De tal modo que existem 

subsidiárias que se dedicam a vender e a realizar atividades de marketing 

localmente, subsidiárias que exercem atividades de vendas e de marketing e que 

cumprem um mandato global e subsidiárias cuja produção é dedicada a clientes 

internos ou externos, entre outras    (Birkinshaw e Pedersen, 2001). De salientar que 

esta entidade pode ser criada por via de diversas operações, tais como: aquisições, 

green-field operations ou joint-ventures (Birkinshaw e Hood, 1998). 

Vários autores ao longo dos anos têm estudado o processo de 

desenvolvimento da subsidiária (Birkinshaw, 1995; Birkinshaw et al., 1998; 

Birkinshaw e Hood, 1998b; Cavanagh e Freeman, 2012; Delany, 2000). O estudo 

realizado por Birkinshaw (1995), professor universitário na London Business School, 

a propósito das subsidiárias instaladas no Canadá, aborda o funcionamento interno 

de uma subsidiária. Com este artigo o autor introduz o primeiro quadro conceptual de 

desenvolvimento da subsidiária. Mais tarde, Birkinshaw e Hood (1998) concluíram 

que, do ponto de vista da literatura sobre a evolução das subsidiárias, o 

desenvolvimento destas resulta de um processo temporal de acumulação (ou 

redução) de recursos e de valorização de capacidades, sendo que este é conseguido 

através da interação cíclica entre investimento e a aprendizagem. Contudo, 

Birkinshaw e Hood (1998, p.774) salientam que “o desenvolvimento da subsidiária 

pode nem sempre ser desejável para a multinacional”. 
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Birkinshaw e Hood (1998) conceberam um modelo de desenvolvimento da 

subsidiária, em que enfatizam três fatores interligados: atribuição da sede, escolhas 

da subsidiária e ambiente local, sendo que estes fatores interagem com o propósito 

de determinar o papel da subsidiária num processo cíclico de ação. 

 

Figura 1: Fatores e causas do desenvolvimento da subsidiária 
Fonte: Adaptado de Birkinshaw e Hood (1998) e Paterson e Brock (2002); 
elaboração própria. 

 

Inicialmente, no processo de desenvolvimento da subsidiária, a sede aloca 

recursos e atividades para  as subsidiárias e,  especialmente  para aquelas  que  

foram recentemente criadas. Contudo, o auxílio prestado pela multinacional revela-se 

muitas vezes insuficiente neste processo (Childlow et al., 2014). 

Em relação à sede fazemos alusão ao ciclo de vida do produto, product life 

cycle (doravante PLC), de Raymond Vernon (1966). Este modelo é amplamente 

utilizado quando se estuda o quadro conceptual de desenvolvimento da subsidiária. 

Numa primeira fase, a sede é responsável pela fabricação e venda no mercado 

interno, realizando também exportações. Quando o produto amadurece, a 

multinacional entende que é fulcral uma estratégia de baixo custo. Atenta à 

concorrência, a produção passa para outros países. Inicialmente, esta produção é 

dirigida, em maior escala, para o país onde a fábrica se instala, mas quando os níveis 

de qualidade aumentam, os componentes produzidos passam a ser exportados para 

o país de origem. Por fim, se o local responsável pela produção não conseguir custos 

competitivos, a produção será a partir de uma nova fábrica (Vernon, 1966). 
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As escolhas da subsidiária partem da sua gestão, com o objetivo de aumentar 

a autonomia, bem como o seu contributo para a casa-mãe. É importante realçar que 

o comportamento da subsidiária, aliado a um aumento da sua autonomia, impulsiona 

as relações dentro da rede (Birkinshaw e Hood, 1998; Gammelgaard et al., 2012). 

As opções realizadas pela subsidiária dependem dos seguintes 

determinantes: as características da subsidiária - a cultura empreendedora, as 

características dos líderes, os objetivos internos e o desejo de autonomia - e o 

relacionamento com a sede - credibilidade e importância da subsidiária no seio da 

multinacional. Convém frisar e realçar que estes são também influenciados pelo 

ambiente local (Paterson e Brock, 2002). 

Os conceitos da multinacional em rede e da visão baseada nos recursos da 

firma são muitas vezes utilizados para ilustrar as escolhas da subsidiária, uma vez 

que ambos podem gerar vantagens competitivas. 

A perspetiva de rede é apenas referenciada em subsidiárias que apresentam 

altos níveis de autonomia, sendo que o conhecimento que advém de cada subsidiária 

pode vir a constituir uma fonte crucial de vantagem competitiva (Morschett et al., 

2015; Yang et al., 2008). Por haver maior liberdade para tomar decisões, o 

comportamento da subsidiária, como entidade autónoma, potencializa o 

desenvolvimento de recursos e de capacidades (Burgelman, 1983; Young e Tavares, 

2004). Desta forma, o modelo de rede da multinacional reconhece que as vantagens 

específicas não têm se centrar no país de origem, mas podem, em vez disso, ser 

desenvolvidas pela própria subsidiária (Birkinshaw e Hood, 1998; Birkinshaw et al., 

1998; Rugman e Verbeke, 1992). 

Na definição de visão baseada nos recursos da firma de Barney (1991), os 

recursos necessitam de ser valiosos, raros, inimitáveis e não substituíveis para 

gerarem vantagens competitivas, sendo que a promoção e o desenvolvimento de 

recursos cabem à gestão  da subsidiária (Birkinshaw, 1995). Contudo, esta visão é 

bastante complexa e neste sentido, Birkinshaw et al. (1998) entendem que os 

recursos ganham valor, caso sejam especializados, sendo estes os recursos que se 

encontram em número superior aos disponíveis, em qualquer lugar, na multinacional. 

A literatura mais recente começa a estudar a transferência de conhecimento 

da subsidiária       para        a        sede,        no        sentido        de        mostrar  

como o conhecimento da subsidiária pode auxiliar produtos ou processos desta 

última (Rabbiosi, 2011; Yang et al., 2008). Este efeito de transferência é maior em 

subsidiárias mais inovadoras e menor naquelas que assumem um papel de menor 
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relevância (Rabbiosi, 2011). Em concreto, a transferência de trabalhadores locais 

para a sede é vista como uma prestação de missões temporárias (Novicevicd e 

Harvey, 2001). Estas transferências internacionais potencializam a compartilha do 

conhecimento social e contextual das subsidiárias (Reiche, 2007). No trabalho de 

Bartlett e Ghoshal (2003) é retratado um caso sobre um gestor de uma subsidiária 

japonesa que persuadiu a sede para que um grupo de engenheiros, pertencentes à 

sua equipa local, participasse em atividades da sede. 

Um outro fator de desenvolvimento da subsidiária considerado pela literatura é 

o ambiente local em que opera, abrangendo os constrangimentos e as oportunidades 

daquele lugar (Paterson e Brock, 2002). Embora, ainda poucos autores façam 

referência ao ambiente local (Benito et al., 2003; Chidlow et al., 2015), os estudos 

mais recentes realçam a importância do ambiente externo para o desenvolvimento 

das subsidiárias, focando-se no nível de competências e de recursos (Benito et al., 

2003; Chidlow et al., 2015; Frost et al., 2002; Holm e Pedersen, 2000). 

O espaço local, constituído por clientes, concorrentes e fornecedores, tem 

impacto no papel contributivo e no nível de iniciativa da subsidiária (Birkinshaw et al., 

1998). Por exemplo, a presença de concorrentes incentiva o processo de inovação e 

melhora as capacidades da subsidiária (Porter, 1990). Mais recentemente, outros 

autores evidenciam outros determinantes que influenciam o espaço local: ambiente 

cultural, condições legais - Governo e autoridades locais – e, condições económicas 

– infraestruturas (Paterson e Brock, 2002). As regiões dotadas de uma força de 

trabalho mais qualificada são mais propensas a adquirir competências e a atrair mais 

I&D para as subsidiárias (Cantwell e Iammarino, 2000; Cantwell e Mudambi; 2005; 

Cantwell e Piscitello, 2002). 

Mais recentemente, Chidlow et al. (2015) conclui que as colaborações entre 

as Universidades locais e as subsidiárias podem influenciar o processo de 

desenvolvimento das mesmas. De referenciar que apenas este autor faz alusão à 

relação. 

Conclusões 

Síntese do trabalho realizado 

O presente estudo procurou alargar as investigações no âmbito do 

desenvolvimento da subsidiária. 

Em primeiro lugar, a investigação concluiu que o percurso acima descrito é, 

muitas vezes, auxiliado por outros fatores, que vão além das escolhas das 

subsidiárias estrangeiras. Sendo que estes fatores podem vir a assumir um caráter 
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obrigatório no decurso do desenvolvimento da subsidiária. Vários autores descrevem 

o desenvolvimento da subsidiária como um processo influenciado por três fatores: 

atribuição da sede, ambiente local e escolhas da subsidiária (Birkinshaw e Hood, 

1998; Paterson e Brock, 2002; Pedersen, 2006). A partir da análise, foi possível 

observar que  o processo é marcado pela ação da gestão da subsidiária, mas 

sobretudo pela sede. Por outro lado, permitiu-nos concluir que o ambiente local 

assume hoje como determinante deste processo, ainda que a literatura dê pouca 

atenção a este fator (Benito et al., 2003; Chidlow et al., 2015). Na verdade, esta 

constatação está prevista na literatura, como observamos anteriormente. Porém, o 

que este estudo efetivamente descobre é que outro fator relevante, pertencente ao 

ambiente local, trata-se da colaboração com Universidades. Apesar de se considerar 

que as vantagens do país de acolhimento são determinantes dos níveis de 

competências das subsidiárias (Benito et al., 2003), quase nenhum estudo referencia 

a Universidade como fator preponderante no processo de desenvolvimento da 

subsidiária (Benito et al., 2003; Birkinshaw et al., 1998; Cantwell e Iammarino, 2000; 

Cantwell e Mudambi; 2005; Pedersen, 2006; Porter, 1990;). Uma exceção é um 

estudo recente, pertencente a Chidlow et al. (2015), que conclui que as colaborações 

entre as Universidades locais e as subsidiárias podem influenciar positivamente o 

processo de desenvolvimento das mesmas. 

Assim, o presente estudo demonstrou: 

� A preponderância de diversos fatores no processo de desenvolvimento da 

subsidiária; 

� A importância das relações da subsidiária com as Universidades; 

� Transferência de quadros locais para a sede; 
 

Limitações e recomendações para investigações futuras 

A elaboração desta investigação ficou condicionada pela escassez de informação 

de estudos que exemplificam a importância das relações Universidade -subsidiária. 

De uma forma geral, do ponto de vista prático, para além das escolhas da 

subsidiária, dá-se a conhecer aos académicos e às empresas, outros fatores que se 

revelam fulcrais no suporte ao desenvolvimento da subsidiária, como é o caso das 

Universidades, da transferência de quadros locais para a sede, que até agora foram 

pouco ou nada abordadas pela literatura. 

O desenrolar desta investigação académica, sugere um aprofundamento de 

matérias associadas ao desenvolvimento da subsidiária. Assim, poder-se-á averiguar 
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em estudos futuros de que forma a Universidade contribui para o processo de 

desenvolvimento da subsidiária. Por outro lado, sugere-se a realização de estudos 

que investiguem com  maior rigor o processo de especialização de recursos 

(Birkinshaw e Hood, 1998), assim como a iniciativa da subsidiária (Birkinshaw et al., 

1998 e Rugman e Verbeke, 2001),  de modo a que fique mais claro a forma como as 

subsidiárias gerem este percurso. Num outro sentido, sugere-se a realização de 

estudos que aprofundem outros fatores, para além dos descritos na literatura, que 

influenciam e potencializam o processo de desenvolvimento da subsidiária, tais como 

a transferência de quadros locais para a sede. 
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1. Introdução 

Em um mundo marcado pelo alarmante crescimento de pessoas em busca de 

asilo, é imprescindível que as políticas direcionadas a resolver a crise de refugiados3 

levem em consideração as nuances de vulnerabilidade entre os diferentes grupos, 

como homens, mulheres, crianças e idosos. Uma questão central nas discussões de 

formulação de políticas públicas, a crise de refugiados tem comandado 

significativamente a atenção de acadêmicos em diferentes áreas de estudo. Embora 

seja importante salientar as conquistas positivas, por exemplo a adoção de políticas de 

integração de refugiados em diferentes países, deve-se ter em conta a necessidade de 

abordar os problemas desta crise sob a ótica da desigualdade de gênero. Neste 

contexto, estudar formas de mitigar a vulnerabilidade exacerbada das mulheres 

refugiadas é o condão guiador deste artigo. 

 

2. A inclusão de uma perspectiva de gênero na crise dos refugiados  

A necessidade de haver um recorte de gênero na análise das políticas de 

refúgio justifica-se pela desigualdade existente entre mulheres e homens em todos os 

espaços da sociedade, sejam eles públicos ou privados. Conforme reconhecido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), as mulheres partilham os problemas de 

proteção que todos os refugiados enfrentam. Refugiados precisam de proteção contra 

o regresso forçado aos seus países de origem; segurança contra os ataques armados 

e outras formas de violência; proteção contra danos injustificados e detenção 

prolongada; um estatuto jurídico que conceda direitos sociais e econômicos 

                                                           
1 Mestre em Assuntos Internacionais pelo Graduate Institute of International and Development Studies, 
Bacharela em Direito pela Universidade de Brasília e advogada.  
2 Mestranda em Direitos Humanos na Universidade do Minho, Bacharela em Direito pela Universidade de 
Brasília e advogada.  
3 Segundo a Convenção de Genebra da ONU de 1951, refugiados são todas as pessoas que, receando 
com razão serem perseguidas em virtude da raça, da religião, da nacionalidade, da filiação em certo 
grupo social ou das opiniões políticas, encontrem-se fora do país de que têm a nacionalidade e não 
possam ou, em virtude do dito receio, não queiram pedir a proteção daquele país.  
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adequados; além de acesso a itens básicos como alimentos, abrigo, vestuário e 

cuidados médicos. Porém, para além destas necessidades compartilhadas com os 

demais grupos de refugiados, as mulheres convivem com fragilidades específicas que 

demandam uma proteção especial4.  

Para efeitos da presente investigação, gênero é entendido como a construção 

social de papéis atribuídos às mulheres e aos homens, não havendo relação com 

características biológicas. Os papéis de gênero são aprendidos e são mutáveis. 

Variam de acordo com contextos sócio-econômicos, políticos e culturais, sendo 

afetados por outros fatores, como idade, raça, classe e etnia5. 

A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher (CEDAW), em seu art. 1º, dispõe que a discriminação de gênero é 

toda forma de distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como 

objetivo ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou o exercício 

pela mulher dos direitos humanos e liberdades fundamentais em todos os campos.  

Milhares de mulheres realizam perigosas jornadas em busca de segurança6. A 

discriminação de gênero tende a viajar com as refugiadas e a ser exacerbada no 

deslocamento. As mulheres refugiadas são extremamente vulneráveis à violência 

baseada no gênero, isto é, a violência que é praticada contra uma mulher apenas por 

ser mulher ou que atinge as mulheres de maneira desproporcional. Os atos de 

violência baseada no gênero provocam sofrimento físico, mental ou sexual. A violência 

baseada no gênero impede que as mulheres usufruam dos seus direitos e liberdades 

em plena igualdade com os homens7. 

Embora os atos de violência baseada no gênero também possam afetar 

meninos e homens, são as meninas e mulheres que constituem o maior número de 

vítimas, isso porque a desigualdade e a discriminação de gênero são as principais 

causas deste tipo de violência. As consequências desta violência para meninas e 

mulheres são morte, agressão física, violação sexual, infecção por doenças 

sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/AIDS, problemas na saúde reprodutiva, 

trauma emocional e psicológico, estigmatização, rejeição, isolamento e o aumento da 

                                                           
4 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Protection of Refugee 
Women,  1991, disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3310.html.  
5 United Nations, Women, Peace and Security – Study Submitted by the Secretary-General pursuant to 
Security Council Resolution 1325, UN New York, 2002, p.4.  
6 De acordo com dados disponibilizados pelo ACNUR, em 2015, um número sem precedentes de 65,3 
milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deslocar-se. Entre eles estão quase 21,3 milhões 
de refugiados. Saiba mais em: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: 
Forced Displacement in 2015, 2016, disponível em: http://www.refworld.org/docid/57678f3d4.html. 
7 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation 
No. 19, 1992, disponível em:  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#top. 
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desigualdade de gênero8. Assim, a prevenção da violência sexual, os serviços aos 

sobreviventes dos conflitos e o acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva 

são fundamentais em situações de crise. 

De acordo com o exposto em relatório do Parlamento Europeu sobre a 

situação das mulheres refugiadas e requerentes de asilo, historicamente, a maioria 

das convenções internacionais e as políticas nacionais em matéria de asilo ignoram a 

condição específica das mulheres requerentes de asilo9. Os sistemas de asilo têm 

sido, em grande medida, analisados com base na experiência masculina e 

permanecem lacunas no que diz respeito à proteção conferida às mulheres 

refugiadas10. 

Assim, é essencial que a análise sobre a crise dos refugiados seja feita sob 

uma perspectiva interseccional, considerando outras vulnerabilidades que são 

somadas à condição inegavelmente vulnerável de refugiado. A interseccionalidade 

investiga quais são as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre os 

diversos eixos de subordinação que influenciam os sujeitos11. No caso das mulheres 

refugiadas, a opressão vem, no mínimo, de dois fatores. O primeiro deles é estrutural 

e é a crise dos refugiados em si, que fragiliza todos os indivíduos que encontram-se 

nesta condição. O segundo é a discriminação de gênero, que oprime as mulheres 

especialmente com a limitação do exercício dos seus direitos e com a violência 

baseada no gênero. Um terceiro fator a ser considerado é a pertença das mulheres à 

determinada raça/etnia e como isso as torna mais suscetíveis às violações de direitos. 

Ignorar as múltiplas formas de opressão que recaem sobre os indivíduos é contribuir 

para que o desrespeito aos direitos humanos seja invisível.   

Portanto, é necessário integrar o debate sobre as questões de gênero no 

planejamento e implementação de projetos, inclusive com um monitoramento e análise 

de dados mais apurados, que permitam traçar os principais problemas e as melhores 

soluções desenvolvidas para mulheres refugiadas. Tendo em vista tal propósito, a 

seguir serão expostas as políticas desenvolvidas pelo ACNUR para a proteção das 

mulheres refugiadas. 

 

 

 
                                                           
8 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Handbook for the Protection of 
Women and Girls, 2008, pp. 201-202, disponível em: http://www.refworld.org/docid/47cfc2962.html.  
9 Parlamento Europeu, Relatório sobre a Situação das Mulheres Refugiadas e Requerentes de Asilo na 
UE, 2016, disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+XML+V0//PT. 
10 Parlamento Europeu, Relatório sobre a Situação…, op. cit.  
11 CRENSHAW, Kimberlé, “Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação 
Racial Relativos ao Gênero”, in Revista Estudos Feministas, 2002, p. 177. 
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3. ACNUR e as políticas para mulheres refugiadas  
Há vinte e sete anos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) lançou a sua primeira política sobre as mulheres refugiadas12. 

Os três objetivos organizacionais sobre as mulheres refugiadas definidos nesta política 

da década de 1990 eram: proporcionar uma proteção adequada às suas necessidades 

específicas; identificar soluções duradouras adequadas; e, prestar assistência que 

encoraje a realização de todo o seu potencial e que incentive a sua participação na 

preparação para a solução duradoura13.  

Um ano mais tarde, em 1991, o ACNUR publicou suas “Diretrizes das Mulheres 

Refugiadas”, que foram além e passaram a incluir as necessidades de proteção física 

das mulheres refugiadas. As diretrizes destacam os principais problemas de proteção, 

tais como ataques físicos e abusos sexuais em países de asilo; abandono de mulheres 

e crianças; exploração sexual e prostituição; e, dificuldade de processar criminosos14. 

Outro documento de grande relevância é o “Manual de Proteção a Crianças e 

Mulheres”15, que abarca os princípios e práticas para a igualdade de gênero, 

prevenção e resposta à violência de gênero; respostas mais abrangentes de proteção 

que perpassam o registro, a documentação, a participação, as soluções duradouras, a 

administração da justiça, a saúde, a educação, o abrigo e os meios de subsistência; 

além dos quadros jurídicos internacionais e regionais que sustentam os direitos das 

mulheres e dos refugiados16.  

Da edição das diretrizes até hoje, o ACNUR já publicou diversos guias, 

manuais e resoluções que foram desenvolvidos com o objetivo de solucionar diversas 

questões relacionadas à vulnerabilidade das mulheres refugiadas. Destaca-se, aqui, 

os “Cinco Compromissos do ACNUR com as Mulheres Refugiadas”17, documento 

publicado em 2001 e por meio do qual a organização se comprometeu em desenvolver 

estratégias integradas para: assegurar que 50% dos comitês e outras estruturas de 

gestão representativas de refugiados sejam mulheres; registrar individualmente e 

fornecer documentação para todas as mulheres refugiadas; assegurar a participação 

das mulheres na distribuição e gestão dos alimentos; garantir mecanismos de 

                                                           
12 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Policy on Refugee Women, 1990, 
disponível em: http://www.refworld.org/docid/3bf1338f4.html. 
13 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Policy on Refugee Women, op. cit., 
p.7.   
14 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Protection of Refugee 
Women, 1991, pp. 29-31, disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3310.html. 
15 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Handbook for the Protection of 
Women and Girls, 2008, disponível em: http://www.refworld.org/docid/47cfc2962.html.  
16 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Handbook for the Protection…, op. 
cit.  
17 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Commitments to Refugee 
Women, 2001, disponível em: http://www.refworld.org/docid/479f3b2a2.html. 
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empoderamento econômico das mulheres refugiadas; e, lidar com a violência baseada 

no gênero.  

Hoje, estes cinco compromissos são o principal guia do ACNUR para a 

promoção da igualdade de gênero nas operações que realizam com os refugiados. Em 

um relatório sobre os resultados das políticas de gênero publicado em 201618, o 

ACNUR expôs os avanços conseguidos após quinze anos do estabelecimento dos 

compromissos, mas também deixou claro que ainda existem problemas a serem 

resolvidos e que o desafio da inclusão da perspectiva de gênero na crise dos 

refugiados mantém-se.    

As mulheres refugiadas continuam a enfrentar sérios riscos à sua proteção. Os 

criminosos responsáveis por atos de violência baseada no gênero ficam, em geral, 

impunes; a quantidade de abrigos seguros, tanto urbanos quanto rurais, é pequena; 

para sobreviverem, as mulheres refugiadas acabam aceitando empregos sem 

regulação legal, o que aumenta o risco de sofrerem exploração e abuso; o acesso à 

educação e à qualificação é limitado; as mulheres refugiadas não têm controle sobre a 

sua própria situação financeira; a distribuição de produtos de higiene não é 

satisfatória; a demora na emissão de documentos impede o exercício de direitos; a 

equipe do ACNUR tem pouco conhecimento sobre violência baseada no gênero19. 

Estas situações são apenas alguns exemplos dos perigos enfrentados pelas 

mulheres refugiadas, que continuam a definhar em situações prolongadas de 

vulnerabilidade, incapazes de encontrar uma solução duradoura adequada. Além 

disso, um aspecto alarmante é a inexpressiva participação das mulheres refugiadas 

nas estruturas de formulação e nas lideranças de programas de integração dos 

refugiados. Nesta dimensão, a retórica não é traduzida em realidade20. Com isso em 

mente, a próxima seção analisará a participação das mulheres refugiadas no 

desenvolvimento e execução de políticas de refúgio.   

 

4. Participação das mulheres refugiadas na concepção de políticas e programas 
O gênero desempenha um papel importante na perpetuação de exclusões e 

violações e, como defendido neste artigo, uma perspectiva de gênero deve ser 

integrada nas políticas para refugiados, uma vez que os esforços para proteção 

daqueles que fogem de conflitos oferecem uma oportunidade particular para promover 

                                                           
18 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender Equality in 
Operations, 2016, disponível em http://www.unhcr.org/protection/women/57f3b9a74/unhcr-review-gender-
equality-operations-2016.html. 
19 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender…, op. cit.  
20 BUSCHER, Dale, “Refugee Women: Twenty Years On”, in Refugee Survey Quarterly, 2010, pp. 4-20, 
disponível em: https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/29/2/4/1531904/Refugee-Women-Twenty-
Years-On?redirectedFrom=fulltext. 
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a igualdade de gênero. No entanto, deve-se notar que a persistente desigualdade de 

gênero na formulação de políticas para refugiados não pode ser justificada por razões 

biológicas, nem deve ser considerada como uma consequência de habilidades, 

experiências ou qualificações inferiores. Partindo da ideia de que não há nada de 

natural, inerente ou biologicamente inevitável que possa justificar a falta de paridade 

de gênero em posições de gestão e em lideranças de campos de refugiados e de 

outros órgãos organizacionais, fica claro que a desigualdade é motivada por um 

problema sistêmico nas relações sociais. Portanto, o fato de que as mulheres têm sido 

excluídas da concepção das políticas para refugiados e requerentes de asilo, 

evidencia a necessidade de medidas concretas que fomentem a atuação das mulheres 

refugiadas. 

Conforme já mencionado, o ACNUR, nos “Cinco Compromissos do ACNUR 

com as Mulheres Refugiadas” asseverou seu comprometimento em desenvolver 

mecanismos para garantir que 50% dos comitês e outras estruturas de gestão 

representativas de refugiados seriam mulheres21. Em 2015, sessenta e sete situações 

de refugiados optaram por fornecer ao ACNUR os dados relativos a esta questão. O 

resultado é que vinte destas situações atingiram o patamar de 50% de mulheres em 

posições de liderança e em 53% destas situações houve aumento na porcentagem de 

participação de mulheres22.  

No relatório sobre os resultados das políticas de gênero de 2016, o ACNUR 

assevera que tem tomado várias medidas com o objetivo de garantir uma maior 

influência das mulheres refugiadas nos processos de tomadas de decisão, adotando 

estratégias que incluem espaços de discussão só para mulheres, treinamento para 

desenvolver habilidades de liderança e a conscientização da comunidade sobre a 

importância da igualdade de gênero. Contudo, ainda existem dificuldades para 

assegurar que as mulheres tenham um papel significativo como líderes. Segundo o 

relatório, os obstáculos à participação das mulheres são os papéis sócio-culturais que 

reforçam estereótipos de gênero, as taxas altas de analfabetismo, as barreiras 

linguísticas e as responsabilidades domésticas23. 

Tais obstáculos são postos porque as mulheres são constantemente 

marginalizadas pelos homens em seus lares e rotineiramente excluídas de posições 

de destaque nas suas famílias e comunidades. Às mulheres é negada a educação, o 
                                                           
21 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Commitments to Refugee 
Women, 2001, disponível em: http://www.refworld.org/docid/479f3b2a2.html.  
22 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Age, Gender and Diversity, 2015, 
pp. 13-14, disponível em: http://www.unhcr.org/protection/women/5769092c7/unhcr-age-gender-diversity-
accountability-report-2015.html. 
23 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender Equality in 
Operations, 2016, p. 5, disponível em: http://www.unhcr.org/protection/women/57f3b9a74/unhcr-review-
gender-equality-operations-2016.html. 
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que as impede de aprender a língua usada nas reuniões. Também há o problema da 

inclusão das mulheres como token, isto é, um número pequeno de mulheres é incluído 

apenas para evitar críticas, pois o ato é na verdade superficial e simbólico e não tem a 

intenção de promover uma integração genuína das mulheres refugiadas nos espaços 

de tomada de decisão. A mera participação nos comitês não é suficiente, já que as 

mulheres necessitam de treinamento para que saibam emitir um posicionamento, para 

que tenham consciência dos seus direitos e para que desenvolvam autoconfiança. 

Ainda, é importante destacar que a participação das mulheres depende da assistência 

com o cuidado das crianças e com a locomoção até os locais das reuniões e depende 

também da compensação por lucros perdidos. A falta de atuação das mulheres 

significa que as suas necessidades específicas não são reconhecidas e, portanto, a 

sabedoria e a capacidade delas são perdidas ao longo dos processos decisórios24.    

A participação ativa das pessoas afetadas por uma crise humanitária na 

identificação das necessidades e na concepção e implementação de programas de 

ajuda aperfeiçoa substancialmente a eficácia e a sustentabilidade das medidas 

adotadas25. No entanto, as mulheres refugiadas são frequentemente incluídas na fase 

de avaliação, mas a sua participação nas fases de elaboração e de execução dos 

projetos é escassa26.  

A participação das mulheres em posições de liderança é importante, pois suas 

vozes devem ser ouvidas quando as decisões a serem tomadas afetam 

significativamente a vida delas. A promoção da igualdade de gênero e do acesso 

igualitário aos espaços é mais relevante do que as diversas políticas concebidas 

apenas para mulheres, pois elas geralmente são apenas espaços seguros de 

discussão entre mulheres27 e os grupos femininos não têm influência suficiente para 

exercerem impacto nas tomadas de decisão28.     

Do ponto de vista jurídico, vários são os dispositivos de Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário que reforçam a 

importância da igualdade de gênero e da participação das mulheres nos espaços de 

tomada de decisão. A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

                                                           
24 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Survivors, Protectors, Providers: Refugee 
Women Speak Out, 2011, pp. 7-8, disponível em: 
http://www.unhcr.org/protection/women/4ec5337d9/protectors-providers-survivors-refugee-women-speak-
summary-report.html. 
25 Inter-Agency Standing Committee, Women, Girls, Boys and Men: Different Needs - Equal Opportunities, 
2006,  p. 31, disponível em: http://www.refworld.org/docid/46978c842.html. 
26 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender Equality in 
Operations, 2016, p. 5, disponível em http://www.unhcr.org/protection/women/57f3b9a74/unhcr-review-
gender-equality-operations-2016.html. 
27 BUSCHER, Dale, “Refugee Women: Twenty Years On”, in Refugee Survey Quarterly, 2010, p. 19, 
disponível em: https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/29/2/4/1531904/Refugee-Women-Twenty-
Years-On?redirectedFrom=fulltext. 
28 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender…, op. cit., p. 5. 
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Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) determina que medidas devem ser adotadas 

para eliminar a discriminação contra as mulheres nos âmbitos político e público. A 

resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU afirma a importância da paridade 

entre mulheres e homens na manutenção e promoção da segurança e da paz, bem 

como a necessidade de aumentar a participação das mulheres nos processos 

decisivos sobre prevenção e resolução de conflitos. No mesmo sentido, existem outros 

tantos diplomas legais e, assim, fica claro que o problema não é a igualdade garantida 

formalmente, mas sim a igualdade na prática, a qual encontra barreiras que a 

legislação não é capaz de transpor.   

Em resposta a esta desigualdade material, o ACNUR e os seus parceiros 

locais, nacionais e internacionais devem desenvolver ações que suportem a 

participação igualitária das mulheres. Inicialmente, os próprios agentes do ACNUR 

devem ser capacitados em igualdade de gênero, para que efetivamente possam 

integrar esta perspectiva no trabalho com os refugiados. Alguns agentes acreditam 

que a questão da igualdade de gênero não é responsabilidade do ACNUR e algumas 

operações relatam que há resistência dos agentes quando o trabalho envolve direitos 

das mulheres. Ainda, existem relatos de que a igualdade de gênero é deixada de lado 

em situações de emergência ou é meramente esquecida na ausência de assessores 

especialmente preocupados com o assunto29. Em seguida, a conscientização dos 

homens sobre a importância da igualdade de gênero é fundamental para aumentar a 

participação feminina nos espaços de poder. Assim, há a necessidade de um trabalho 

contínuo com os homens líderes para que sejam abertos espaços para a participação 

ativa das mulheres, evitando-se a representação como token. 

Também é necessário fortalecer a capacidade do Estado em lidar com estas 

questões, aumentando a consciência do Judiciário sobre os direitos das mulheres e 

dando apoio à participação igualitária das mulheres nos processos eleitorais. Por fim, 

as mulheres devem ser fortalecidas e preparadas para a liderança, por meio de 

programas de treinamento, e àquelas que assumam papéis de liderança deve ser 

dado suporte, pois existe o risco delas serem expostas à intimidação ou à ameaça de 

violência por ocuparem estes espaços30.    

   

 

 

                                                           
29 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Review of Gender Equality in 
Operations, 2016, p. 20, disponível em: http://www.unhcr.org/protection/women/57f3b9a74/unhcr-review-
gender-equality-operations-2016.html.  
30 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Handbook for the Protection of 
Women and Girls, 2008, pp. 148-149, disponível em: http://www.refworld.org/docid/47cfc2962.html.  
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5. Considerações finais  
Ainda que todos os indivíduos sejam sujeitos de direitos humanos e tenham a 

prerrogativa de gozar das liberdades fundamentais com igualdade, isto é, sem nenhum 

tipo de discriminação ou distinção, as mulheres ainda têm menos oportunidades, 

menos recursos, menos poder e menos influência do que os homens. E é por isso que 

a igualdade de gênero é, antes de mais nada, um direito humano e não deveria ser 

vista apenas como um problema de mulheres, mas sim de todos31.    
No caso das mulheres refugiadas, a condição do deslocamento já carrega 

consigo uma enorme gama de vulnerabilidades, as quais são exacerbadas pela 

condição de ser mulher. As mulheres enfrentam uma desigualdade que é estrutural e 

que está presente nos sistemas sociais, econômicos, culturais e políticos. A 

discriminação de gênero faz com que as mulheres estejam mais expostas às 

violências baseadas no gênero, ao risco de sofrerem exploração e abuso, à pobreza, à 

falta de educação adequada, entre outras mazelas. Como foi visto, o ACNUR 

empreende esforços para mitigar tais problemas, mas muitos deles persistem porque 

não há uma compreensão adequada do que é a desigualdade que aflige as mulheres.  

A participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão e de liderança 

é muito significativa para que a questão da igualdade de gênero seja melhor 

compreendida e absorvida por todos, já que a presença delas nestes locais contribui 

para que as demandas específicas femininas sejam apresentadas e entendidas como 

um problema a resolver.  Assim, é imperiosa a integração das mulheres refugiadas na 

concepção de políticas e de programas de refúgio.  

As perspectivas para o futuro são boas, pois muitos avanços já foram feitos 

nesta questão das mulheres refugiadas. Espera-se que o ACNUR continue a enfrentar 

a desigualdade de gênero sistêmica com as suas políticas e que elas apresentem 

cada vez mais resultados positivos nas operações. Estabelecer uma igualdade plena 

entre mulheres e homens é, sem dúvida, um desafio, mas as bases já estão postas 

para que seja cumprido a longo prazo.   
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo analisa o diálogo concorrencial previsto nas Diretivas 

Europeias de contratação pública sob o enfoque da sua aplicação pelos Estados-

Membros da União, a fim de verificar se a abertura constitucional para normas de 

cunho transnacional tem sido suficiente para a construção de um sistema único de 

contratação pública na Europa. 

A globalização tem desafiado o Direito Constitucional Internacional pela 

intensificação das relações internacionais e transnacionais. A constituição, como 

norma fundadora de uma ordem jurídica interna, sofre fortes impactos desse 

fenômeno, tendo que se abrir para a ordem internacional. Essa abertura refere-se ao 

fato de as constituições dos Estados passarem a aceitar com maior facilidade a 

internalização de normas internacionais e supranacionais, isso em decorrência de uma 

consciência de responsabilidade dos países em nível internacional. Esse 

descerramento tem levado a criação de correntes do pensamento constitucional, como 

a concepção de Jus-universalismo Constitucional2 e de Constitucionalismo Multinível3, 

para citar alguns exemplos. 

O caso da União Europeia é emblemático nesse aspecto, pois nesse 

bloco regional houve uma desvinculação da fonte normativa em relação ao Estado, 

passando a existir uma entidade supranacional com poderes para criar normas cuja 

aplicabilidade na ordem jurídica dos Estados-Membros é direta e imediata. Para isso 

ocorrer, houve a necessidade de uma abertura das constituições. 

Em Portugal, o art. 8º, nº 4, da Constituição diz que as normas 

constantes nos tratados da União Europeia e as oriundas de suas instituições, desde 

que estejam nos limites de suas competências, são aplicáveis em solo lusitano. Esse é 

                                                           
1 Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito e 
Especialista em Direito Público. 
2 Cf. MIRANDA, Jorge. O Estado Constitucional Cooperativo e o Jus-Universalismo da 
Constituição Portuguesa. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Volume LV, nº 1 e 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 91-106. 
3 Cf. PERNICE, Ingolf. Multilevel Constitucionalismo in the European Union. In: European Law 
Review. Berlin, 2002. 
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caso das Diretivas Europeias, que estão previstas no art. 288 do Tratado Sobre o 

Funcionamento da União Europeia como normas vinculativas dos Estados-Membros 

em relação ao resultado a ser alcançado. Na Constituição Portuguesa, as diretivas 

devem ser transpostas na forma de lei, decreto-lei ou decreto legislativo regional (art. 

112, nº 8). 

Um dos temas sobre os quais as Diretivas Europeias tratam é a 

contratação pública. A rigor, já há uma certa ordem global nessa seara, mas, sem 

dúvida, é na União Europeia que se pode verificar a implantação de uma 

sistematização internacional da matéria4. As normas europeias de contratos públicos 

fazem parte de uma política da União de uniformização dos institutos da contratação 

pública nas terras do velho mundo, voltada para a construção de um mercado único. 

Porém, essa política enfrenta sérios obstáculos em razão das fortes diferenças 

existentes entre as culturas jurídicas e administrativas de cada nação5. 

É sob esse enfoque que esse estudo pretende analisar o diálogo 

concorrencial. A diferença de tratamento conferido a esse procedimento na legislação 

e na prática dos Estados-Membros demonstra que as posturas necessárias para a 

construção de um ambiente uniforme em nível internacional e transnacional não se 

limitam apenas a uma abertura normativa das constituições. 

 

1. O DIÁLOGO CONCORRENCIAL NAS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA  
O diálogo concorrencial tem origem no Direito Europeu, tendo sido 

previsto pela primeira vez na Diretiva 2004/18/CE. A mencionada Diretiva já não se 

encontra mais em vigor, tendo em vista que foi revogada pela Diretiva 2014/24/UE, 

que também prevê o instituto em estudo com algumas poucas modificações. 

O diálogo concorrencial resultou de um longo processo de revisão das 

normas europeias sobre contratação pública. Em 1998, com a publicação da 

Comunicação da Comissão COM (1998) 143 Final6, chamou-se a atenção para a 

necessidade de flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos de modo 

a admitir o diálogo entre a Administração Pública e os seus fornecedores com o 

                                                           
4 Cf. RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime. Los Principios del Derecho Global de la contratación 
pública. In: Revista de Derecho-UCU. Segunda época. Año 12. Nº 13 (julio 2016) p. 198 e 
205. 
5 ESTORNINHO, Maria João. Curso de Direito dos Contratos Públicos: por uma 
contratação sustentável. Coimbra: Almedina, 2014, p. 61. 
6 EUROP. Commission of the European Communities. Public Procurement in The European 
Union, COM (98) 143 final. Disponível em:  
<http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/green-papers/com-98-
143_en.pdf>. Acesso em 23 de fevereiro de 2017. 
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objetivo de construir soluções para as demandas do Poder Público7. O foco era os 

chamados contratos complexos. Ainda na Comunicação de 1998, a Comissão 

Europeia já informa que irá propor emendas nas Diretivas então existentes a fim de 

incluir um novo procedimento, chamado de diálogo competitivo8, no qual o diálogo 

entre a Administração Pública e os operadores econômicos para a construção da 

solução adequada para o Poder Público seria possível9. 

De maneira sumária, é possível dizer que o instituto é um procedimento 

de adjudicação de contratos em relação aos quais a Administração Pública tem a 

necessidade do objeto contratual, mas não sabe como a suprir. Ou seja, o recurso ao 

diálogo concorrencial é possível quando o objeto do contrato é dotado de uma 

complexidade tal que a entidade adjudicante não consegue definir por si só qual a 

solução apta para atender à necessidade pública. 

O diálogo foi previsto como um procedimento aberto e dinâmico. Aberto, 

na medida em que admite a participação de qualquer interessado, e dinâmico uma vez 

em que se desenrola em várias fases10. As etapas desse procedimento são as 

seguintes: a) a qualificação dos candidatos; b) o diálogo, oportunidade na qual os 

candidatos qualificados vão apresentar suas soluções para a necessidade da 

Administração; c) e uma terceira na qual os candidatos vão apresentar uma proposta 

para a execução da solução admitida na fase anterior. 

Importante notar que está na base de concepção do diálogo a ideia de 

cooperação do setor privado com os empreendimentos públicos. Por isso, alguns 

autores indicam que o procedimento em estudo veio ao ordenamento europeu como 

um mecanismo de viabilizar a política europeia de incentivo às parcerias público-

privadas (PPP’s)11. A complexidade técnica, jurídica e financeira quase que inerente 

aos contratos de PPP seriam supridas com o procedimento do diálogo na medida em 

que os possíveis parceiros contribuiriam com a construção da solução. 

O diálogo tem uma certa flexibilidade até o momento da admissão da 

solução, pois após escolhido pelo Poder Público o objeto da contratação, o 
                                                           
7 Cf. VIANA, Cláudia. Os Princípios Comunitário na Contratação Pública. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2007, p. 340. 
8 Essa é a tradução literal da expressão utilizada em inglês pela Comissão: competitive 
dialogue. A transposição para a legislação portuguesa ocorreu com o uso do termo diálogo 
concorrencial (artigo 16º, item 1, alínea e, do Código de Contratos Públicos Português). 
9 EUROP. Commission of the European Communities. Public Procurement in The European 
Union, COM (98) 143 final. Disponível em:  
<http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/green-papers/com-98-
143_en.pdf>. Acesso em 23 de fevereiro de 2017. 
10 Cf. KIRKBY, Mark. O Diálogo Concorrencial. In: GONÇALVES, Pedro (Org.) Estudos de 
Contratação Pública – I. Coimbra: Coimbra Editora: 2008, p. 278. 
11 Cf. KIRKBY, Mark. Op. cit., p. 281. No mesmo sentido: BURNETT, Michael. Using 
Competitive Dialogue in EU Public Procurement: early trends and future developments. 
Disponível em: <www.eipa.eu>. Acesso em 20 de janeiro de 2017. 
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procedimento passar a ser fechado e rígido, já que a partir desse ponto não há mais 

diálogo e todos os envolvidos, a Administração e os operadores econômicos, passam 

a seguir o quanto traçado no programa do procedimento. Sobre esse ponto, observa-

se que a Diretiva de 2004 admitiu o diálogo como maneira de flexibilização dos 

procedimentos de contratação pública do Direito Europeu, mas não perdeu de vista os 

seus princípios básicos, que eram, conforme enunciado no art. 2º da Diretiva 

2004/18/CE, os da igualdade de tratamento, da não discriminação e da 

transparência12. 

É com essa ideia que o diálogo é introduzido pelo art. 29º, da Diretiva 

de 2004, como um procedimento de formação de contrato considerado como 

particularmente complexo ao ponto de ser impossível a sua adjudicação por meio do 

recurso ao concurso público ou limitado. Neste Diploma, ao contrário do que ocorre na 

Diretiva 2014/24/UE, a adoção ou não do instituto do diálogo pelos Estados-Membros 

da União Europeia era facultativa, já que o art. 29º diz que os Estados-Membros o 

podem prever. De outra banda, conforme lição de Cláudia Viana, é preciso atentar que 

a adoção era facultativa, mas se uma vez adotado o diálogo a obediência à forma 

como regulamentado na Diretiva de 2004 era obrigatória13. 

O diálogo chega a Diretiva de 2014 com mais força que na de 2004, o 

que é possível perceber na forma como foi regulamentado14. Inicialmente, é 

perceptível que o instituto ganha força porque foi previsto agora como um 

procedimento cuja adoção pelos Estados-Membros é obrigatória. O art. 26º, item 4, da 

Diretiva 2014/24/UE, fala que os Estados da União Europeia devem prever a 

possibilidade de as autoridades adjudicantes utilizar o diálogo. Ou seja, o instituto 

deixa de ser de adoção facultativa e passa a ser de previsão obrigatória. Com isso, os 

Estados-Membros estão obrigados a prever o diálogo concorrencial em sua legislação 

interna com obediência à maneira como ele foi regulamentado no Direito Europeu. 

O diálogo é previsto na Diretiva de 2014 como um procedimento de 

formação dos contratos públicos ao lado das duas espécies de concurso, o aberto e o 

limitado, das parcerias para inovação e do procedimento concorrencial com 

negociação (artigo 26º). A Diretiva mantém a regra da preferência pelo concurso 

                                                           
12 Importante lembrar neste ponto que a construção de um Direito da Contratação Pública 
Global deve se assentar nesses princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Cf. 
RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime. Los Principios del Derecho Global de la contratación pública. In: 
Revista de Derecho-UCU. Segunda época. Año 12. Nº 13 (julio 2016) p. 198 e 205. 
13 VIANA, Cláudia. O Diálogo Concorrencial. In: Revista de Contratos Públicos. JAN./ABR. de 
2011, N. 1. Coimbra: Cedipre, 2011, p. 112. 
14 Sobre a ideia de flexibilização dos procedimentos adjudicatórios na Diretiva de 2014: 
RODRIGUES, Nuno Cunha. O Princípio da Concorrência nas Novas Diretivas sobre 
Contratação Pública. In: ESTORNINHO, Maria João (Coord.). A Transposição das Diretivas 
Europeias de 2014 e o Código de Contratos Públicos. Lisboa: ICJP, 2016, p. 59. 
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(aberto ou limitado), na medida em que autoriza sua utilização sem especificar as 

hipóteses de aplicação, mas prever a possibilidade de uso dos demais procedimentos 

pelas autoridades adjudicatórias quando presentes as situações específicas descritas 

no diploma europeu. 

 

2. A TRANSPOSIÇÃO DO DIÁLOGO CONCORRENCIAL E A SUA UTILIZAÇÃO EM 
ALGUNS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA 

O presente tópico tem o intuito de demonstrar as diferenças de 

tratamento do diálogo concorrencial em alguns países membros da União Europeia, 

especificamente em Portugal e no Reino Unido. Assim será feito porque cada Estado-

Membro da União tem uma realidade diferente em relação ao instituto em estudo. Tais 

diferenças se apresentam no tocante a aspectos ligados à regulamentação no direito 

interno e à sua utilização. 

Pesquisas realizadas dão conta de que os Estados-Membros usam o 

procedimento em análise em medidas totalmente diferentes. Sylvia de Mars e Richard 

Craven realizaram um levantamento entre os anos de 2006 e 2009 envolvendo 

Estados-Membros da União Europeia como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, 

Países Baixos, Alemanha, França e Reino Unido15. Ao analisar os dados coletados, a 

pesquisa classifica os mencionados países conforme o número de anúncios de 

convocação do diálogo concorrencial no referido período como: a) usuários 

irregulares, aqueles que publicaram menos de cinquenta convocações; b) usuários 

regulares: aqueles que publicaram entre cinquenta e duzentos anúncios; c) fortes 

usuários: aqueles que publicaram mais de mil anúncios. Seguindo esses critérios, foi 

possível fazer o seguinte enquadramento16: 

CATEGORIA DE 
PAÍSES 

PAÍSES NÚMERO DE 
ANÚNCIOS 

PUBLICADOS 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
ASSINADOS 

USUÁRIOS 
IRREGULARES 

Portugal 5 2 
Bélgica 34 24 
Espanha 36 30 

USUÁRIOS 
REGULARES 

Irlanda 96 80 
Países Baixos 116 84 
Alemanha 173 129 

FORTES 
USUÁRIOS 

França 1691 1430 
Reino Unido 1698 1380 

 

                                                           
15 CRAVEN, Richard; MARS, Sylvia. An Analisys of use of competitive dialogue in EU. In: 
ARROWSMITH, Sue; TREUMER, Sten. Competitive Dialogue in EU Procurement. 
Cambrige: Cambrige University Press, 2012, p. 144 e seguintes. 
16 A tabela publicada pelos autores do estudo consta como Anexo I deste trabalho e sua 
referência bibliográfica é a seguinte: CRAVEN, Richard; MARS, Sylvia. Op. cit., p. 152. 
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Como se verá mais adiante, os dados constantes da tabela são 

assemelhados aos coletados em relação aos anos seguintes a 2009, o que significa 

dizer que esse cenário não sofreu fortes alterações. O caso de Portugal, por exemplo, 

mantém-se o mesmo, pois os números constantes do portal www.base.gov.pt, o portal 

de contratação pública oficial, indicam que entre os anos de 2011 e 2016 nenhum 

contrato decorreu de diálogo concorrencial no Estado lusitano17. 

Haugbølle, Pihl e Gottlieb realizaram levantamento e constataram que 

entre 1/2010 e 12/2013, foram publicados na Europa 1.429 anúncios de diálogo, cujo 

resultado foi a assinatura de 778 contratos18. Desse total, a maior parte foi promovida 

pela França e pelo Reino Unido. Os autores relatam que no Reino Unido foram 

publicados 460 anúncios para diálogo concorrencial, que resultaram em 272 contratos. 

Os mesmos autores apontam que na França foram publicados 581 anúncios de 

diálogo, que geraram 342 contratos. Ou seja, só esses dois países são responsáveis 

por cerca de 70% de todos os diálogos promovidos na Europa entre os anos de 2010 

e 201319. 

 

2.1. O diálogo concorrencial em Portugal 
O diálogo concorrencial está previsto na legislação interna de Portugal 

no Código dos Contratos Públicos Português de 2008, o Decreto-lei nº 18/2008, de 29 

de janeiro. O mencionado diploma foi gestado à luz da Diretiva 2004/18/CE e não foi 

adaptado à Diretiva 2014/24/UE. 

O Estado português tem pouca experiência com o instituto em foco. Há 

na doutrina quem explique o fato de em Portugal praticamente não haver aplicação do 

procedimento. Pedro Telles chama a atenção para o fato de a legislação portuguesa 

ter reduzido o escopo do diálogo concorrencial, retirando da sua hipótese de 

incidência casos que nos demais países da União são típicos do diálogo. Segundo o 

autor, com o intuito de adequar o procedimento ao arquétipo legislativo e à cultura do 

país, o legislador regulamentou o diálogo com exigências para o seu cabimento que 

não estavam presentes na Diretiva 2004/18/CE. Telles argumenta que Portugal 

procurou montar uma estrutura legal para procedimentos de formação de contratos 

                                                           
17 www.base.gov.pt 
18 HAUGBØLLE, K.a; PIHL, D.a; GOTTLIEB, S. C.a. Competitive dialogue: driving 
innovation through procurement?. Disponível em: <www.sciencedirect.com>. Acesso em 9 
de fevereiro de 2017. 
19 Ibdem. 
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públicos na qual há preferência para os procedimentos mais tradicionais em 

detrimento do diálogo competitivo20. 

Ainda na esteira de Pedro Telles, menciona-se que a introdução do 

diálogo concorrencial em Portugal ocorreu com algumas mudanças que merecem 

destaque: a alteração do escopo do instituto; a impossibilidade de se eliminar 

candidatos e/ou soluções no curso do procedimento; a necessidade de se identificar 

uma única solução a ser posta em disputa na fase de julgamento das propostas e de 

obrigatoriamente montar um conjunto comum de especificações; e a ausência de 

regras específicas sobre o debate antes ou depois da escolha da proposta preferida21. 

De fato, a análise do Código Português faz ver que houve algumas 

limitações ao uso do diálogo e algumas restrições na flexibilidade do seu 

procedimento, se comparado mesmo com a Diretiva 2004/18/CE (se comparado com 

a Diretiva de 2014 as diferenças serão maiores ainda). 

Não se pode afirmar com considerável grau de certeza se a experiência 

de Portugal com o diálogo é quase nenhuma em razão dos estreitos limites impostos 

pelo Código de 2008 para o recurso ao diálogo, ou se o diálogo não é usado em 

Portugal porque a cultura da contratação pública lusitana, envolvida pelos seus mais 

diversos atores, não se encaixa na prática de tal procedimento. A rigor, o que é 

possível concluir pela análise da contratação pública neste país é que o procedimento 

não se encaixa na cultura portuguesa de adjudicação de contratos públicos, o que 

explica tanto o seu baixo grau de utilização como sua regulamentação restritiva. 

Pedro Telles argumenta que a ausência do diálogo concorrencial na 

prática da contratação pública portuguesa se deve à tradição lusitana de recorrer ao 

procedimento com negociação, cujo escopo em algumas situações poderia ser o 

mesmo do diálogo22. Tal fato talvez explique os baixíssimos números de Portugal em 

relação ao uso do procedimento em análise, mas é de se registrar que, ao menos no 

Direito Europeu, é possível traçar linhas de diferenciação entre um procedimento e 

outro23, o que indicaria que o recurso ao procedimento com negociação quando 

cabível o diálogo é uma situação irregular se visto à luz das normas europeias de 

contratação pública. 

 

 

                                                           
20 TELLES, Pedro. Competitive Dialogue in Portugal. In: ARROWSMITH, Sue; TREUMER, 
Sten. Competitive Dialogue in EU Procurement. Cambrige: Cambrige University Press, 2012, 
p. 373-374. 
21 TELLES, Pedro. Op. cit., p. 374. 
22 Ibdem, p. 373. 
23 Cf. KIRKBY, Mark. Op. cit., p. 286. 
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2.2. O diálogo concorrencial no Reino Unido 
O presente tópico tem o intuito de explorar a maneira como o diálogo 

concorrencial é regulado e utilizado em um país que, juntamente com a França, é um 

dos maiores utilizadores do procedimento. Apesar de a epígrafe deste tópico referir-se 

ao Reino Unido, é importante lembrar que tanto em extensão territorial como em 

termos de população a Inglaterra representa significativamente a maior parte daquele 

Reino e, por isso, a análise aqui feita centrará em aspectos da contratação pública dos 

ingleses24. 

O diálogo concorrencial foi introduzido no ordenamento inglês em 2006, 

quando o Public Contracts Regulations 2006, de 31 de janeiro de 2006, foi promulgado 

com o intuito de transpor para o direito interno a Diretiva 2004/18/CE. Acerca da 

adoção das normas das Diretivas Europeias sobre contratação pública na Inglaterra, é 

importante fazer algumas observações preliminares. 

O histórico do Direito da Contratação Pública Inglês demonstra uma 

tradição de se conferir um considerável grau de discricionariedade às autoridades 

administrativas. Ou seja, a legislação inglesa sobre a matéria tende a ser minimalista, 

não entrando em detalhes sobre os aspectos da contratação pública e deixando para o 

gestor público a função de preencher as lacunas deixadas pela legislação25. 

Tal fato explica porque as leis inglesas praticamente se resumiram a 

repetir o que dizem as Diretivas europeias de contratação pública, sem trazer para o 

direito interno do Reino Unido grandes alterações em relação àquilo que foi estatuído 

na legislação europeia. Ainda assim, tal fato ocasionou no Direito Inglês uma 

abordagem diferente da tradição inglesa dos institutos da contratação publica, que 

deixaram de ser mais flexíveis para serem mais formais26. 

É nesse contexto e nesses termos que o diálogo concorrencial é 

introduzido na Inglaterra. Ou seja, o Public Contracts Regulations 2006 se limitou a 

reproduzir o que já dizia a Diretiva de 2004 sobre o diálogo concorrencial (Regulation 

18). Não foi diferente do que ocorreu com a regulamentação do instituto no Public 

Contracts Regulations 2015 (Regulation 30), diploma legal que transpôs para o direito 

interno da Inglaterra as normas da Diretiva de 2014, a 2014/24/UE. 

Como se observa, a flexibilidade na contratação pública faz parte da 

cultura dos ingleses, o que indica uma razoável explicação para o instituto ter sido 
                                                           
24 Em que pese a Inglaterra esteja de saída da União Europeia, a análise do caso inglês em 
comparação com Portugal é pertinente porque no período a que os dados se referem a 
Inglaterra ainda fazia parte do bloco europeu.  
25 Cf. ARROWSMITH, Sue; CRAVEN, Richard. Competitive Dialogue in the United Kingdom. In: 
ARROWSMITH, Sue; TREUMER, Sten. Competitive Dialogue in EU Procurement. 
Cambrige: Cambrige University Press, 2012, p. 185. 
26 Ibdem, p. 186. 
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recebido com respeito aos termos das Diretivas que o previram. Como é sabido, a 

Diretiva de 2004 previu o diálogo como um instituto cuja adoção pelos Estados-

Membros era facultativa, mas, ainda assim, Sue Arrowsmith e Richard Craven relatam 

que não havia dúvidas de que esse instituto seria transposto para o direito interno 

inglês, já que a política inglesa da contratação pública pende para a flexibilidade dos 

procedimentos27. 

Antes da transposição do diálogo para o Direito Inglês, a Inglaterra 

valia-se do procedimento com negociação, já que entre esse e os concursos, público e 

limitado, o procedimento por negociação era mais adequado à adjudicação dos 

contratos considerados complexos. A rigor, mesmo depois de 2004, autores dão conta 

de que o procedimento com negociação continua a ser utilizado na Inglaterra, inclusive 

para a adjudicação de PPP’s28, sendo a utilização do diálogo concorrencial mais 

intensa para a adjudicação de contratos de infraestrutura (escolas, hospitais, rodovias 

e outros) e de tecnologia da informação29. Na prática, o que foi considerado bastante 

flexível para alguns países da União Europeia, para a Inglaterra não foi sinônimo de 

discricionariedade. Segundo Biancamaria Raganelli, os ingleses expressaram uma 

certa perplexidade com o diálogo concorrencial, considerando-o até certo ponto 

inadequado para os contratos complexos e com procedimento pouco flexível e muito 

custoso30, o que indica que o ingleses, se pudessem, usariam procedimentos mais 

flexíveis ainda31. 

 

CONCLUSÃO 
A análise comparativa da situação inglesa em relação à portuguesa só 

demonstra que a construção de um sistema comum de contratação pública não 

depende apenas de uma abertura constitucional. Há de se levar em conta também 

aspectos culturais. O estudo do diálogo ilustra bem isso. Os dois países que mais se 

valem desse instituto têm histórico de aceitação de procedimentos mais flexíveis para 

a adjudicação de contratos. A França, a outra forte utilizadora do diálogo juntamente 

com o Reino Unido, antes mesmo da previsão desse procedimento na Direita de 

                                                           
27 Ibdem, p. 193. 
28 Cf. RAGANELLI, Biancamaria. Il Dialogo Competitivo dalla Direttiva 2004/18/CE al Codice 
dei Contratti: verso una maggiore flessibilità dei rapporti tra publico e privato. In: Rivista 
Italiana de Diritto Pubblico Comunitario. Nº 1/2009. Roma: Giuffrè Editore, 2009, p. 144. 
29 Cf. CRAVEN, Richard; MARS, Sylvia. Op. cit., p. 144 e seguintes. 
30 RAGANELLI, Biancamaria. Op. cit., p. 144. 
31 Com a sua saída da União Europeia, possivelmente, a Inglaterra vai passar a utilizar 
procedimentos mais flexíveis, seguindo a tradição de conferir discricionariedade às autoridades 
adjudicatórias. 
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2004/18/CE já previa, desde 199332, um procedimento semelhante, o l’appel d’offres 

sur performances33. 

Há de se perceber que o sucesso na formação de um mercado público 

único europeu, assim como em nível global, não depende apenas de mecanismos 

legais. Sem dúvida que as normas de caráter internacional têm um potencial 

globalizante a ser explorado em matéria de contratação pública, sobretudo no que diz 

respeito aos princípios básicos do Estado Democrático de Direito34. Mas, esse efeito 

globalizante deve ser utilizado acompanhado de ações informativas e formativas que 

visem à construção de uma cultura comum, com a devido respeito às práticas locais. 

Com isso, no tocante aos contratos públicos, é preciso haver 

campanhas de formação dos operadores dos institutos gestados no âmbito do Direito 

Internacional e Supranacional, a fim de que certas práticas sejam incorporadas no 

âmbito interno, mas sempre observando que a internacionalização dessas condutas 

deve ser apenas as necessárias para a implantação de valores básicos, sob pena de 

se desrespeitar aspectos culturais caros à identificação de cada nação. 
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CAPÍTULO LVII 

O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL: ASPECTOS REFERENTES À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

A LEI ANTICORRUPÇÃO. 

Sérgio Roberto de Abreu1 
Ádamo Brasil Dias2 

Universidade Luterana do Brasil 
 

1 Introdução 
A preocupação a nível internacional com a proteção da concorrência existe 

desde a inexitosa proposta trazida com a Carta de Havana (1948), seguida de 

inúmeras discussões a respeito da criação de um direito internacional da concorrência, 

embora até o presente nenhuma solução efetiva tenha sido criada. 

Em outro diapasão, ao lado dos avanços das políticas e da normatização 

internacional, o Brasil estrutura seu regime jurídico-administrativo com o propósito de 

promover uma economia competitiva, por meio da prevenção e da repressão de ações 

que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência. O tema da concorrência tem um 

ponto de conexão com a Administração Pública, pois além de exercer a função 

reguladora do mercado, é agente no mercado, na medida em que se vale das 

licitações para atender às necessidades de bens e serviços.  

Nessa esteira, o presente estudo objetiva verificar a possibilidade de aplicação 

das normas referentes à improbidade administrativa e à corrupção por parte das 

pessoas jurídicas, tendo como cenário, a inserção do Brasil no direito internacional da 

concorrência. Nesse escopo, é pertinente breve abordagem histórica acerca da 

concorrência internacional e da proteção do direito à concorrência nos organismos 

internacionais, para então situar o direito concorrencial no âmbito nacional e sua 

relação com a Administração Pública. 

 
2  O direito internacional da concorrência 

O princípio da livre concorrência é fundamental e estruturante do sistema 

capitalista de mercado. Por isso tem sido tema central na agenda internacional. Se por 

um lado a liberdade do mercado, sem a intervenção do Estado, é fator primordial na 

concepção liberal de Estado, de outro, marcado pelo próprio desenvolvimento em 
                                                           
1  (Mestre em Direito PUCRS,  Professor Universidade Luterana do Brasil) 
2 (Mestrando em Direito UFRGS, Professor Universidade Luterana do Brasil) 
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larga escala do mercado ao longo dos anos, tem-se que a regulação se faz necessária 

de forma a prevenir e reprimir os abusos dos agentes econômicos que possam  vir a 

prejudicar o próprio funcionamento do mercado. Assim, faz-se, necessário, neste 

estudo, visualizar a dimensão internacional do direito da concorrência para após situá-

lo no direito interno brasileiro. 

 

2.1 Origens 
Uma das mais evidentes preocupações dos países membros da Organização 

Mundial do Comércio – OMC é a não adoção de medidas nacionais contrárias ao livre 

comércio através do estabelecimento de barreiras tarifárias ou não tarifárias ao 

comércio internacional,3 visando a evitar desequilíbrio da concorrência entre nacionais 

e estrangeiros.  

Nessa esteira, o concurso de atividades comerciais pode apresentar-se em três 

formas: concorrência perfeita, concorrência imperfeita e monopólio.4 Destarte, diversas 

são as possibilidades de configuração de práticas anticompetitivas com efeitos 

comerciais, dentre as quais destacam-se para este estudo a formação de cartéis de 

crise e cartéis de exportação cujos efeitos se dão no estrangeiro.5 Portanto, não é 

difícil compreender o porquê da preocupação a nível mundial da proteção da 

concorrência – que vem sendo defendida doutrinariamente como a quinta liberdade 

econômica fundamental.6 

Historicamente, o início da preocupação com a concorrência ocorre após a 

segunda revolução industrial (1860), com a liberalização econômica e o surgimento de 

grandes empresas, que passaram a realizar acordos internacionais para dividir 

mercados e limitar a concorrência (cartéis), em decorrência do surgimento de 

oligopólios com o processo de fomento comercial dos EUA. A expansão da economia 

leva a concorrência a tomar cunho predatório entre as empresas, resultando na 

concentração de poder econômico em poucos agentes. Isso levou população e 

imprensa a um processo de contestação do modelo de liberdade de atuação no 

                                                           
3 MARQUES, Frederico do Valle Magalhães. Direito internacional da concorrência. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 168. 
4 SIERRALTA RIOS, Aníbal. Comercio internacional: dumping – subvenciones – salvaguardas. 
Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2014, p. 110. 
5  THORSTENSEN, Vera. A OMC - Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre 
investimentos e concorrência. Revista Brasileira de Política Internacional.  v. 41, n. 1, 1998, p. 
57-89. 
6 JAEGER JUNIOR, Augusto. A liberdade de concorrência na União Européia e no Mercosul. 
São Paulo: LTr, 2006, p. 198-199. 
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mercado pregada pelo liberalismo com a consequente promulgação do Sherman Act 

em 1890, considerado o marco legal do antitruste.7 

A primeira tentativa de regulação da concorrência a nível mundial esteve 

presente na Carta de Havana de 1948, que intentou a criação da Organização 

Internacional do Comércio, incluindo em seu corpo capítulo específico tratando do 

direito concorrencial.8 Com a rejeição da Carta de Havana pelo Congresso dos EUA, 

apenas a parte relativa ao comércio foi aproveitada – dando ensejo à criação do GATT 

–, tendo sido perdida a oportunidade de regulação do direito internacional da 

concorrência em momento oportuno. 

Na década de 50 coube à ONU a iniciativa de tentativa de controle das práticas 

comerciais restritivas por meio de acordos internacionais, embora sem muito sucesso. 

De toda sorte, a pedido dos países em desenvolvimento a Assembleia Geral 

(UNCTAD9) adotou um conjunto de princípios sobre o tema de caráter não obrigatório. 

Em 1980 sobreveio então, por consenso, a resolução nº 35/63, conhecida como 

Código de Práticas Restritivas ao Comércio da UNCTAD – CPR10, que objetivou 

assegurar que as práticas comerciais não neutralizassem os benefícios gerados pela 

liberalização de tarifas e barreiras não tarifárias, especialmente em relação aos países 

em desenvolvimento econômico e social.11 

 

2.2 A proteção do direito à concorrência nos organismos internacionais 
Atualmente, a proteção à concorrência vem recebendo tratamento esparso a 

nível global, com disposições regulando a matéria em acordos regionais e bilaterais. 

Nessa esteira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) desde 1967 vem desenvolvendo análises e recomendações na área da 

concorrência, que, embora não sejam de caráter obrigatório, incluem um instrumento 

de notificação entre as agências que cuidam da matéria da concorrência.12 

A União Europeia também buscou tutelar o direito da concorrência no âmbito do 

mercado comum em dispositivos específicos do Tratado de Roma,13 combatendo a 

formação de cartéis (art. 81), o abuso de posição dominante no mercado comum (art. 
                                                           
7 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao direito da concorrência: Brasil, Globalização, União 
Européia, Mercosul, ALCA. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 49-52. 
8  THORSTENSEN, Vera. op. cit., p. 57-89. 
9 United Nations Conference on Trade and Development. 
10 ANDRADE, Ricardo Gardini de. A perspectiva da concorrência no âmbito da OMC. 
Disponível em: 
<http://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista/article/view/112/111>. Acesso em: 
26 jan. 2017. 
11  THORSTENSEN, Vera. op. cit. 
12  Ibidem. 
13 Disponível em: <https://respublicaeuropeia.wordpress.com/2002/12/24/tratado-de-roma-
versao-consolidada/>. Acesso em 05 jan. 2017. 

http://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista/article/view/112/111
https://respublicaeuropeia.wordpress.com/2002/12/24/tratado-de-roma-versao-consolidada/
https://respublicaeuropeia.wordpress.com/2002/12/24/tratado-de-roma-versao-consolidada/
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82) e a concessão de auxílios (subsídios, isenções fiscais, cessões imobiliárias, 

cobertura de prejuízo, fornecimento de bens ou serviços em condições favoráveis etc.) 

pelos Estados que pudessem distorcer a concorrência (ar. 87).14 Na direção do já 

revogado Tratado de Roma, os artigos 101º a 109º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE) vedam a formação de cartéis e o abuso de poder 

dominante.15 

Na relação entre Estados Unidos e Comunidade Europeia foi firmado acordo de 

cooperação na área da concorrência (1991), que exigia das partes notificação entre si 

toda vez que a aplicação da legislação de uma pudesse afetar os interesses do outra. 

Acordos semelhantes a Comunidade Europeia realizou com os países da Associação 

Europeia de Livre Comércio (EFTA16) e com diversos países da Europa Central e 

Oriental.17 

Também o NAFTA,18 dedica-se à política de concorrência, monopólios e 

empresas estatais. A particularidade do acordo é a limitação das partes ao dever de 

cooperação, uma vez que cada país é soberano para aplicar a sua própria legislação 

às práticas anticompetitivas, pois o mecanismo de solução de controvérsias do NAFTA 

não se aplica a casos de concorrência.19 Ainda a nível regional, a Organização de 

Estados Americanos vem elaborando documentos sobre leis e normas relativas a 

políticas de concorrência, com contribuições por parte da Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA) e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL).20 

Malgrado não haja uma organização internacional da concorrência nos moldes 

da OMC, os países aplicam suas normas internas de concorrência às práticas que 

produzam efeitos em seus territórios, a despeito da nacionalidade ou localização da 

empresa infratora.21 O Brasil no art. 2° da lei 12.529/11 define que a lei se aplica “sem 

prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, às práticas 

cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam 

produzir efeitos.” 

 
                                                           
14  Ibidem. 
15 RIOS, Luz Elena Jaimes. A propriedade intelectual e o direito da concorrência no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio. Revista Mineira de Direito Internacional e Negócios 
Internacionais. v. 1, n. 1, jul-dez, 2014, p. 102-121. 
16 European Free Trade Association. 
17  THORSTENSEN, Vera. op. cit. 
18 North America Free Trade Agreement. 
19  Ibidem. 
20 RIOS, Luz Elena Jaimes. op. cit. 
21 MARQUES, Maria de Fátima Rodrigues. A OMC e as Medidas Antidumping no Brasil. 
Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba PR – Brasil. Ano IV, nº 
10, jun/dez, 2013, p. 170-183. 
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3. O direito concorrencial no Brasil e a administração pública 
3.1 O sistema brasileiro de defesa da concorrência 

A tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição brasileira aponta como 

um dos princípios gerais da atividade econômica a livre concorrência, consubstanciado 

no art. 170, IV. O modelo econômico adotado pela Constituição é o livre mercado. 

Destarte a Constituição procure compatibilizar esta opção com outros princípios de 

cunho social, como a defesa do consumidor, a função social da propriedade, a defesa 

do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno 

emprego, o tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte, e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. O 

Estado brasileiro tem aí o balizamento para o desenvolvimento de sua política pública 

econômica. 

A Administração Pública, que exerce a função administrativa do Estado, visa a 

concretizar as políticas públicas governamentais. Para atender a esse desiderato, vem 

ao longo dos anos desenvolvendo sua estrutura para bem atingir o que hoje está 

proclamada na Constituição, quanto aos princípios elencados acima. 

A proteção do regime da concorrência vem tomar corpo no Brasil através da lei 

nº 4.137/62, que foi a primeira lei da concorrência e que criou o CADE – Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, com a incumbência de apurar e reprimir os 

abusos do poder econômico. Tal norma foi revogada pela Lei nº 8.884/94, que, em 

consonância com a Constituição de 1988, transforma o CADE em autarquia, 

resultando em maior autonomia para o desempenho de suas competências que 

passam, conforme o novo texto da lei, pela prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 

iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico. Em 2011, a Lei nº 8.884/94 é revogada pela 

Lei nº 12.529. Com o advento dessa nova normativa surge o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência – SBDC, estruturado pelo CADE e pela Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.  

O CADE é uma autarquia federal com função judicante que abrange todo o 

território nacional. Vinculado ao Ministério da Justiça, sua estrutura contempla o 

Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência-Geral e o 

Departamento de Estudos Econômicos. As atividades do CADE podem ser resumidas 

em duas: (i) o controle de estruturas, com função preventiva, buscando analisar e 

evitar a concentração do mercado; e (ii) o controle de condutas, de natureza 
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repressiva, para reprimir condutas anticompetitivas, como, por exemplo, o combate ao 

cartel.22 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico – SAE destina-se à promoção da 

concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade, tendo função consultiva, 

desenvolvendo estudos, emitindo opiniões, manifestando-se sobre proposições de 

projetos de lei e de normativas e atos que possam prejudicar a concorrência. 

Entre as atividades econômicas anticompetitivas, destaca-se a formação do 

cartel, na especialidade voltada às licitações no âmbito da Administração Pública, 

demandando a atuação do CADE de forma repressiva para reprimir as condutas que, 

além de infringir as regras do mercado, causam enormes danos ao erário público. 

     

3.2 Atividades anticompetitivas, a improbidade administrativa e a lei 
anticorrupção  

O marco central de restrição da concorrência pode ser detectado quando a 

Administração Pública direta ou indireta dirige-se ao mercado com o fim de contratar a 

realização de serviços ou fornecimento de bens, ambiente que é alvo de empresas 

que passam a constituir cartéis para o direcionamento da competição estabelecida 

pelo certame licitatório para atender interesses de um grupo ou determinados setores 

econômicos. 

As licitações constituem-se num ambiente propício à atuação dos cartéis. Dentre 

as variadas formas que podem apresentar, a cartilha elaborada pelo Departamento de 

Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça destaca as seguintes: a fixação de preços; o direcionamento privado, com a 

definição vencedor do certame; a divisão do mercado, estabelecendo uma distribuição 

regional de participação; supressão de propostas para favorecer determinado licitante 

previamente escolhido; apresentação de propostas “pro forma”; rodízio entre os 

concorrentes em sucessivas licitações; e a subcontratação de concorrentes que 

desistem da competição.23 

O que se pode observar é que na formação dos cartéis muitas dessas formas de 

atuar podem ser praticadas com aparência de concorrência. O resultado da 

                                                           
22 CARVALHO, Erick Leonardo. A política antitruste no Brasil e o combate a cartéis à luz do 
novo Cade. RDC, Vol. 1, n° 2, Novembro 2013, pp. 74-91. 
23 BRASIL. Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça. Combate a cartéis em licitações – guia prático para 
pregoeiros e membros de comissões de licitação. 
Brasília, 2008. Disponível em 
<http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/cartilha_licitacao.pdf>. Acesso em 10 mar. 2017. 
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cartelização nas licitações será o aumento dos preços despendido pela Administração 

Pública e distribuição ilegítima de recursos para os integrantes do cartel formado.24 

O regime jurídico-administrativo vem se estruturando a partir da Constituição de 

1988, com um aparato legislativo que visa a dar maior eficiência, transparência e 

controle da administração pública.  A Constituição, neste sentido é enfática em apontar 

no caput do art. 37, um conjunto de princípios essenciais para a Administração 

Pública, destacando-se aqueles com previsão expressa: a legalidade, a moralidade, a 

impessoalidade, a eficiência e a publicidade. A transparência e a conduta impessoal 

dentro dos padrões de honestidade tem relevo constitucional a conduzir as atividades 

da Administração pública. Com o fito de desenvolver e efetivar o princípio da 

moralidade, agora como valor jurídico, no parágrafo 4º estabelece sanções de 

natureza administrativa, política e cívil, decorrentes de prática que venham a constituir 

atos de improbidade administrativa, incumbindo o legislador ordinário de estabelecer a 

forma e gradação através de lei, o que foi realizado com a edição da Lei nº 8.929/92, 

denominada Lei da Improbidade Administrativa (LIA).   

Destarte o embate doutrinário sobre o significado e abrangência do princípio da 

moralidade e a improbidade insculpida no §4º do art. 37, temos que os dois estão 

intrinsecamente relacionados, e que a probidade é um “subprincípio derivado da 

moralidade”.25 Tanto a moralidade quanto a probidade dizem respeito ao 

comportamento ético da administração, que devem reger suas ações dentro do 

parâmetro de honestidade. O princípio da probidade “consiste na proibição de atos 

desonestos ou desleais para com a Administração Pública praticados por agentes 

seus ou por terceiros”.26  

A lei nº 8929/92, apresenta a improbidade administrativa como atos que 

importam em enriquecimento ilícito, em atos que causem lesão ao erário e atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública. Destaca-se, com o fito neste 

estudo, um dos atos que a lei menciona como improbo (art. 10, VIII), e que pode estar 

aliado ao tema da concorrência, assim regrado: “frustrar a licitude de processo 

licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem 

fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente”. Embora a lei se dirija, prioritariamente, 

aos agentes públicos, não se pode perder de vista a existência da empresa que venha 

a se utilizar da formação de cartel na contratação pública. 

                                                           
24 NUNES, Daniele de Oliveira.  Cartéis em licitações: fronteiras entre a infração à ordem 
econômica e o ato de improbidade administrativa.  RDC, Vol. 4, nº 1, Maio 2016, pp. 185-210. 
25 MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
108. 
26 FREITAS, Juarez. Do princípio da probidade administrativa e sua máxima efetivação. RDA, 
nº 204, abril-junho 1996, p. 71. 
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A LIA prevê como sujeito da probidade administrativa os assim denominados 

terceiros. Assim ao beneficiário ou partícipe, seja agente público ou não, pessoa física 

ou jurídica, está sujeito ao dever de probidade administrativa e a legitimidade passiva.  

Para ser censurado o comportamento do terceiro beneficiário direto ou indiretamente é 

necessário que “tenha experimentado a vantagem imbuído da falta de boa-fé, agindo 

dolosa ou culposamente”.27 No entanto, ressalta-se que a responsabilização do 

particular decorre, necessariamente, da participação de agente público no polo 

passivo. Não havendo participação de agente público não se pode responsabilizar o 

particular através da LIA. A responsabilização do terceiro dá-se por ação dolosa e não 

alcança a pessoa jurídica. No caso de envolvimento de pessoa jurídica, o 

administrador ou responsável responderá quando a conduta implicar ato dilapidatário 

do agente púbico.28 

Por outro lado, a relativamente recente Lei nº 12.846/13, denominada Lei 

Anticorrupção, visa à responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira. Considera como atos lesivos, previstos no art. 5º, os praticados pelas 

pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 

contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil. E aponta com relação às licitações: frustrar ou fraudar, 

mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público; o afastamento ou procurar afastar licitante, por meio 

de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; a criação, de modo 

fraudulento ou irregular, de pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo.  

A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, desde que presente o nexo 

causal entre a atuação da pessoa jurídica e o dano resultante à Administração Pública 

(nacional ou estrangeira).29 Assim, na defesa da concorrência o sistema brasileiro vem 

aperfeiçoando o regime jurídico-administrativo nas relações entre a Administração 

Pública e as pessoas jurídicas, na linha de reprimir o abuso econômico no mercado 

através da formação de cartéis nas licitações, prevenindo e reprimindo ações 

anticompetitivas. 

 

 

 
                                                           
27 MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. op. cit., p. 315. 
28 CAVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2017, pg. 1146. 
29 DI PIETRO, Maria Sylvia Z. Direito Administrativo. 27ª ED. São Paulo: Atlas. 2014, p. 930. 
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5. Conclusão 
O estudo proposto buscou trabalhar em sua primeira parte as noções gerais 

sobre o desenvolvimento do direito internacional da concorrência. Nesse sentido 

constatou-se que há uma evidente preocupação da comunidade internacional quanto à 

proteção da concorrência. Nesse contexto, encontram-se disposições regulamentando 

a matéria em acordos regionais e bilaterais, tais como a União Europeia, no Tratado 

de Roma e no regramento do NAFTA. Mas não há, até o presente momento, acordo 

multilateral ou uma organização internacional da concorrência, aos moldes como 

ocorre com a OMC. 

Desta forma, os países aplicam suas normas internas de concorrência às 

práticas que levam a efeito em seu território. É o caso do Brasil, que ao criar o SBDC 

estrutura a Administração Pública para fazer frente aos abusos do mercado. 

Uma das ocorrências de significativa importância são os cartéis com o fim de 

fraudar as licitações. Eles restringem artificial e ilegitimamente a concorrência, 

ocasionando consequências graves quanto aos recursos públicos e, em especial, na 

probidade administrativa e na prática de corrupção pelas pessoas jurídicas. A prática 

de cartel em uma licitação pode acarretar uma infração à ordem econômica, um ato de 

improbidade e a responsabilização da Lei Anticorrupção, dependendo do caso 

concreto. 

Tanto a moralidade e a probidade administrativa dizem respeito ao 

comportamento ético da Administração Pública. No combate ao abuso da atividade 

econômica de formação de cartéis nas licitações, o regime jurídico-administrativo vem 

evoluindo para alcançar terceiros e pessoas jurídicas, estendendo as exigências de 

honestidade para além dos agentes públicos. Isso representa um esforço salutável 

direcionado à construção de uma Administração Pública cada vez mais identificada 

aos princípios que regem a sua atuação e, no tocante ao aqui analisado, a proteção da 

concorrência.  
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CAPÍTULO LVIII 

O PARADOXO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E O BIOGÁS ORIUNDO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – UM IMPACTO AMBIENTAL DE MENOR 

SIGNIFICÂNCIA 

Roberta Fernandes de Faria1 
Universidade de Coimbra 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo cheio de inseguranças sobre o que devemos fazer e, 

em meio a essas incertezas a energia é tratada como um problema da sociedade 

moderna. Neste contexto, as fontes de energia renovável são consideradas a solução 

da problemática causada pelas fontes de energia derivadas de combustíveis fósseis, 

além de serem apontadas como boas perspectivas no que tange ao desenvolvimento 

sustentável.  

Acontece que as energias renováveis possuem um caráter paradoxal, já que a 

exploração desta energia provoca impactos ambientais e pode levar, igualmente, a 

impactos ambientais negativos. 

Assim, o presente trabalho apresenta o aspecto institucional e jurídico das 

energias renováveis e propõe um incentivo da produção e uso do biogás em razão das 

suas vantagens ambientais e econômicas. 

1 - O REGIME DE PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE: O REGIME ORDINÁRIO E O 
REGIME ESPECIAL 

 Em Portugal, de acordo com o Decreto-Lei 29/2006, a produção de energia 

elétrica divide-se me dois regimes, quais sejam, a produção em regime ordinário e a 

produção em regime especial. 

 A produção em regime ordinário, conforme o diploma legal supracitado, 

corresponde à produção de eletricidade com recursos às fontes tradicionais não 

renováveis. Na forma do artigo 15º do Decreto-Lei 29/2006, o regime ordinário 

caracteriza-se por ser uma atividade livre, exercida em regime de concorrência, que 

apenas depende de uma licença junto das entidades administrativas competentes. 

                                                           
1 (Doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra e Mestre em Direito do 
Urbanismo, do Ordenamento e do Ambiente pela Universidade de Coimbra. Advogada em 
Portugal e no Brasil). 
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 A produção em regime especial2, conforme o artigo 18º do Decreto-Lei 

supramencionado, consiste na produção com incentivos à utilização de recursos 

endógenos e renováveis e a produção combinada de calor e eletricidade. De acordo 

com a ERSE3 (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), considera-se 

produção em regime especial a produção de eletricidade com base em: a) Energias 

renováveis (eólica, hídrica de pequena dimensão, biomassa, etc.); b) Resíduos; c) 

Processos de cogeração (nestes processos há aproveitamento de eletricidade e de 

calor) e d) Microprodução, ou seja, produção de eletricidade em muito pequena escala 

(potência instalada inferior a  5,75 kW), seja através de uma fonte de energia 

renovável (na grande maioria dos casos sol ou vento) ou cogeração a biomassa.  

2 – A PROBLEMÁTICA DAS FONTES DE ENERGIAS CONVENCIONAIS 

 Hodiernamente é cada vez maior a problemática da energia, as questões da 

crise energética e a necessidade de se fazer cumprir as políticas e medidas de 

poupança de energia e de proteção do ambiente. Neste sentido, vê-se o aumento do 

direito positivado munidos de preocupações energéticas e ambientais. 

 No que tange ao positivismo4, o diploma mais conhecido na área é o Protocolo 

de Quito, que tem implicado a criação de inúmeros programas, estratégias, 

documentos jurídicos internacionais, comunitários e nacionais orientados para a 

proteção da camada de ozônio, através da redução das emissões dos gazes de efeito 

estufa. 

 É de conhecimento geral que as fontes de energia convencionais, ou seja, as 

derivadas de fósseis, são extremamente poluentes e os métodos de extração 

provocam impactos ambientais5 Outra grande vilã é a produção de energia nuclear, 

que provoca riscos efetivos e potenciais ao ambiente e aos seres humanos, sendo 

alvo de protestos e manifestações. 

 A utilização de recursos energéticos de origem fóssil é responsável por cerca 

de três quartos das emissões de dióxido de carbono, por um quinto do metano e uma 

                                                           
2 SILVA, Suzana Tavares da, Direito da Energia, Coimbra Editora, 2011, pág. 83 
3 Disponível em:  
<http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/prodregesp/Paginas/default.aspx> 
4 DIAS, José Eduardo Figueiredo, Temas de Direito da Energia, Cadernos de O Direito nº 3, 
2008, pág. 141. 
5 Por impacte ambiental entende-se o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis 
produzidas no ambiente, sobre determinados factores, num determinado período de tempo e 
numa determinada área, resultantes da realização de um projecto, comparadas com a situação 
que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar 
(artigo 2º, alínea k, do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 

http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/prodregesp/Paginas/default.aspx
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quantidade significativa de óxido nitroso6. Assim, tem-se que as emissões 

atmosféricas são um dos impactos ambientais mais significativos provocados pelo 

setor energético, o que contribui para as alterações climáticas, a acidificação, a 

poluição atmosférica local, a produção de resíduos sólidos e perigosos, degradação e 

poluição do solo, etc.  

 Além da questão dos efeitos nocivos das fontes de energia derivadas de 

combustíveis fósseis e da energia nuclear para o ambiente, existe também a 

problemática relacionada à segurança do abastecimento. Existem princípios 

consensuais de instituições internacionais – União Europeia, OCDE e Agência 

Internacional de Energia - que orientam as políticas energéticas, quais sejam: a 

segurança do abastecimento energético (pautado por eficiência e equidade) e a 

garantia de condições de qualidade e de preço para suporte da competitividade da 

economia7. Ora, como a maioria dos países europeus são dependentes da importação 

de combustíveis fósseis, fica difícil fazer cumprir os princípios da segurança do 

abastecimento e a garantia de condições de qualidade e preço, eis que qualquer crise 

do petróleo desestabiliza os países importadores. 

 Em razão da problemática exposta, a Comunidade Europeia tende a 

diversificar o abastecimento em termos de fontes de energia, fazendo aumentar a 

produção de eletricidade a partir de energias renováveis, com o objetivo de tornar mais 

eficaz e menos poluente todo o sistema energético.  

3 - AS ENERGIAS RENOVÁVEIS: SOLUÇÃO OU PROBLEMA?  

 Diante dos problemas econômicos, sociais e ambientais derivados das fontes 

convencionais de energia, o aproveitamento das fontes energéticas de natureza não 

fóssil passaram a ser uma solução. A utilização de energias renováveis começou por 

constituir uma resposta a questões econômicas, e, mais tarde, passou a estar 

associada à questões ambientais8. Em resumo, pode-se dizer que nas energias 

renováveis se vislumbra o meio de promoção de gestão energética que promova as 

três eficiências: a eficiência econômica, a eficiência ambiental e a eficiência social9. 

                                                           
6 CARVALHO, Ana Celeste, Uma relação pouco harmoniosa: o ambiente e as actividades de 
produção, transporte e distribuição de energia eléctrica, em Estudos de Direito da Energia, nº 0, 
Instituto Jurídico, 2014, pág. 261. 
7 CARVALHO, Ana Celeste, obra citada, pág. 261 
8 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves, Energia e fontes renováveis. A produção de energia elétrica 
a partir de recursos hídricos revisitada, em Estudos de Direito da Energia, nº 0, Instituto 
Jurídico, 2014, pág. 361.  
9 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; SILVA, Anderson de Sousa da, em Aspectos Jurídicos 
da Inserção de Energias Renováveis na Matriz Energética Brasileira, Revista Jurídica da 
FADIP, Ano II, nº 1, pág. 110. 
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 Muitos são os argumentos que se invocam em defesa da promoção das fontes 

de energias renováveis, tais como: a aceitabilidade pelo público; o baixo índice de 

poluição; promoção do desenvolvimento regional e aumento de postos de trabalho, 

contributo para a redução das importações das emissões de dióxido de carbono (de 

acordo com os objetivos fixados no Protocolo de Quioto e na Conferência do Rio); 

contributo importante para a redução das importações de energia10.. 

 Fazendo um breve enquadramento acerca das energias renováveis, logo na 

Declaração de Estocolmo, de 1972, os Estados afirmaram, no princípio 3, que “a 

capacidade do Globo de produzir recursos renováveis essenciais deve ser mantida e, 

sempre que praticável, restaurada e melhorada”. Vinte anos depois, na Declaração do 

Rio, o princípio sete mostrou a necessidade de cooperação internacional no sentido de 

da conservação, proteção e restauração da qualidade dos ecossistemas terrestres. Já 

em 1997, com a assinatura do Protocolo de Quioto, foi impulsionado o tema da 

produção de energia a partir de fontes renováveis, em razão da obrigação de redução 

da utilização de combustíveis fósseis11. Já o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, em seu artigo 194º, também faz referência às energias renováveis como 

objetivos a serem cumpridos 12. 

Impende, aqui, explicar a diferença entre energias alternativas e energias 

renováveis, que muitas vezes são confundidas como sinônimas, pois existem 

alternativas energéticas que não possuem suporte em recurso renovável, bem como 

fontes de energia renovável que não constitui uma verdadeira alternativa. 

Primeiramente, quando se fala em energias renováveis, se aponta para a produção de 

energia a partir de recursos naturais regeneráveis e, em segundo lugar, ao falarmos 

em “alternativas”, considera-se as fontes de energia alternativas ao petróleo na sua 

vertente econômica e política13. 

 Mas afinal, o que seriam, efetivamente as energias renováveis? Para a União 

Europeia, de acordo com a Diretiva 2009/28/CE, energia proveniente de fontes 

renováveis compreende “a energia proveniente de fontes não fósseis renováveis, 

nomeadamente eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e oceânica, 

                                                           
10 SILVA, Suzana Tavares da, Fontes de Energia Renovável: quadro normativo da produção de 
electricidade, em Revista CEDOUA, 2002, pág. 76.  
11 GOMES, Carla Amado, O Regime Jurídico da Produção de Electricidade a Partir de Fontes 
de Energia Renovável: aspectos gerais, Textos Dispersos de Direito do Ambiente, AAFLD, 
2008, pág. 168. 
12 Artigo 194 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, sobre a política energética 
europeia, nascida com o Tratado de Lisboa, em 2009. 
13 GOMES, Carla Amado, obra citada, pág. 170. 
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hidráulica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalações de tratamento 

de águas residuais e biogases”.  

4 - ENERGIAS RENOVÁVEIS E APROVEITAMENTO RACIONAL DE RECURSOS 
AMBIENTAIS: O PARADOXO 

 Cumpre, este tópico, das análises sobre a componente ecologicamente 

adversa da adoção de formas de produção de energia a partir de fontes renováveis14. 
As fontes de energia renovável são veiculadas como uma forma de desenvolvimento 

sustentável15, ou seja, evoluir economicamente sem agredir o meio ambiente, mas na 

verdade dificilmente isso se aplica.  

Segundo a Comunicação da Comissão sobre um Roteiro das Energias 

Renováveis, as previsões da União Europeia para a produção energética até 2020 

estão tendentes a crescer fortemente, sempre no intuito de promover o 

aprovisionamento energético e a proteção do ambiente. No entanto o paradigma 

energético esta mudando e, hoje em dia, não se pode mais confiar na dicotomia 

energias verdes/energias poluentes. As energias ditas verdes, pelo fato de não 

emitirem gases de efeito estufa, são cada vez mais acusadas de provocarem impactos 

ambientais16.  

A título de reflexão, impõe-se um questionamento: seriam as energias 

renováveis uma alternativa nociva ao ambiente? A resposta parece positiva. Senão, 

veja-se: 

 Primeiramente, no “estádio civilizacional”17 não se pode considerar um conjunto 

de atividades com a pretensão de deixar intocado o meio ambiente. Pois bem, um 

exemplo é o biocombustível verde (produzido a partir do milho, beterraba ou cana-de-

açúcar) que, mesmo sendo uma fonte de energia renovável e menos poluente, destrói 

muitos hectares para dar lugar à plantações. 

 Outros exemplos existem de impactos locais e globais causados pelas fontes 

de energias renováveis, como é o caso da energia eólica. Localmente, a energia eólica 

                                                           
1414 Comunicação da Comissão sobre um Roteiro das Energias Renováveis, Energias 
Renováveis do século XXI: construir um futuro mais sustentável (COM(2006)848 final, 
10.1.2007  
15 a definição de desenvolvimento sustentável pode ser obtida no Relatório de Brundtland, onde 
se lê: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” 
16 ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza Aragão, Energia Renovável Sustentável: como superar 
o paradoxo energético, em Estudos de Direito da Energia, nº 0, Instituto Jurídico, 2014, pág. 
236. 
17 GOMES, Carla Amado, obra citada, pág. 177 
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causa a morte coletiva de bandos de pequenas aves a poucos metros de distancia de 

parques eólicos em razão do colapso pulmonar causado pelas diferenças de pressões 

que se geram em torno das turbinas de vento e que provoca morte por asfixia18. A 

energia hidroelétrica também pode ser considerada uma vilã do ambiente em razão 

dos pesados impactos que a construção de novas barragens provoca. Cabe, aqui, 

uma análise custo-benefício, na medida em que a produção de energia a partir da 

força motriz da água está sujeita à imprevisibilidade atmosférica, que é cada vez maior 

em razão do aquecimento global19. 

 Um último exemplo se deve à co-geração de energia a partir de resíduos 

industriais perigosos, que é muito controverso em Portugal. Apesar da eficiência 

energética das cimenteiras onde era planejado a implementação da geração de 

energia a partir dos resíduos industriais perigosos e a possível solução para a queima 

de resíduos perigosos a céu aberto, esta opção tem sido objeto de contestação por 

parte das populações vizinhas das cimenteiras, de associações de defesa do ambiente 

em razão do princípio da precaução20. 

 Aos poucos foi-se percebendo que mesmo as fontes de energia ditas “amigas” 

do ambiente têm efeitos negativos sobre o planeta terrestre e incidem sobre valores e 

recursos naturais dignos de tutela jurídica21, na mesma medida que a sua preservação 

representa a garantia de uma resposta satisfatória ao que dispõe o artigo 66º, alínea 

d, da Constituição da república Portuguesa, que em matéria do ambiente e qualidade 

de vida diz o seguinte: “Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um 

desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e 

com o envolvimento e a participação dos cidadãos, promover o aproveitamento 

racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a 

estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações.” 

 O caráter renovável das fontes de certas fontes energéticas e a necessidade 

de prosseguir o objetivo ambiental primordial, qual seja, a redução dos gases de efeito 

estufa, são os argumentos invocados para justificar o investimento energético 

renovável. Acontece que, como visto acima, as políticas ambientais e energéticas não 

parecem estar conciliadas, eis que a conflituosidade social surge sob as seguintes 

                                                           
18 ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza Aragão, Energia Renovável Sustentável: como superar 
o paradoxo energético, em Estudos de Direito da Energia, nº 0, Instituto Jurídico, 2014, pág. 
236. 
19 GOMES, Carla Amado, obra citada, pág. 179. 
20 GOMES, Carla Amado, obra citada, pág. 179 
21 ALMEIDA, José Mario Ferreira de, Energia e Conservação da Natureza, Temas de Direito da 
Energia, Cadernos de O Direito nº 3, 2008, pág. 164. 
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formas: ações judiciais contra os parques eólicos; manifestação contra instalações 

industriais de incineração de resíduos; movimentos sociais que levantam a bandeira 

dos direitos humanos como defesa às construções das centrais hidroelétricas; ataques 

aos projetos de produção agrícola de biocombustíveis em razão da concorrência 

injusta com os alimentos perante a escassez de solos. 

 Neste passo, ainda que constituam solução importante do ponto de vista da 

gestão equilibrada dos recursos e da redução da emissão dos gases de efeito estufa, 

energias de fontes renováveis, como a eólica e a hídrica, não são totalmente inócuas 

na perspectiva ecológica. Tendo como base o princípio número três da Declaração de 

Estocolmo22, qual seja, o aproveitamento racional dos recursos naturais, é necessário 

avaliar, com base nos conhecimentos científicos disponíveis, quais as implicações da 

adoção de novas técnicas de aproveitamento da energia a partir de fontes renováveis 

e proceder à minimização de impactos negativos sobre os bens naturais e humanos.  

 Quando se tem em mente que a introdução de um novo perfil energético 

envolve fatores de oferta e demanda, bem como um ambiente cultural e institucional 

propícios a tais medidas, a discussão da temática devem comprometer-se com uma 

visão integrada de eficiência econômica, eficiência ambiental e eficiência social23. 

 As fontes de energia renovável não podem merecer, automaticamente, a 

rotulagem de “bondade ambiental” em razão da multiplicidade de possíveis impactos e 

a variedade de riscos, além dos possíveis pontos de conflito entre energia e ambiente. 

No entanto, em um mundo em que as energias fósseis causam graves danos 

ambientais; onde a energia nuclear é ameaçadora e onde as alterações climáticas são 

plenamente sentidas, a mobilização social em razão de impactos gerados por 

incineradoras, barragens, aerogeradores e plantações de vegetais que dão origem aos 

biocombustíveis deixa de ser tão relevante, eis que as fontes de energias renováveis 

parecem ser, ainda, a melhor opção. Assim, é necessário adotar medidas de avaliação 

e minimização dos impactos ambientais com o fim de compatibilizar o aproveitamento 

                                                           
22 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972 - 3. 
O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar descobrindo, 
inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do homem de transformar o que 
o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do 
desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua existência. Aplicado errônea 
e imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos incalculáveis ao ser humano e a seu 
meio ambiente. Em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem 
em muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres 
vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de 
recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social do 
homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e trabalha. 
23 Aspectos Jurídicos da Inserção de Energias Renováveis na Matriz Energética Brasileira, obra 
cit., pág. 111. 
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energético de fontes renováveis com os objetivos do desenvolvimento regional, 

criação de empregos e até mesmo a criação de alternativas energéticas para 

comunidades isoladas, às quais as redes de distribuição não têm acesso24. 

5 – O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ENERGIAS RENOVÁVEIS  

 No contexto europeu sobre o setor da energia, cumpre salientar25 o momento 

decisivo na transformação deste setor a publicação, qual seja, o Livro Branco sobre 

Política Energética, em 1995, onde ficou fixado como principais objetivos da política 

comunitária a “concorrência, a segurança de abastecimento e a proteção do meio 

ambiente”. Tal documento passou a construir o ponto de referência onde são 

apresentadas várias coordenadas da política energética comunitária: necessidade de 

definir uma estratégia europeia que reduza a importação de energia; o cumprimento 

dos objetivos ambientais da Conferência do  Rio (1992) e do Protocolo de Quioto 

(1997); a valorização de novas tecnologias desenvolvidas para a produção da energia 

a partir de fontes de energia renovável. Após a publicação do Livro Branco, em 1996 é 

publicado o Livro Verde26, onde se afirmou que o desenvolvimento da produção 

energética a partir de fontes de energias renováveis era fundamental para o 

crescimento econômico sustentável. 

 No ano 2000, a Comunidade Europeia lançou o Programa Europeu pra as 

Alterações Climáticas27 e fixou, em uma primeira fase, uma meta conjunta de redução 

de 8% dos gases de efeito estufa, definindo, contudo, metas diferentes para cada 

Estado-Membro em função das suas especificidades e grau de desenvolvimento. As 

alterações climáticas obrigaram, por tanto àquilo que a União Europeia apelidou de 

“nova revolução industrial”, no sentido de uma alteração radicaldos padrões de 

consumo e de produção de eletricidade na busca de uma economia de baixo 

carbono28. Ainda no ano 2000, a Comissão Europeia apresente outro Livro Verde – 

“Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionameto energético”, onde é 

estabelecida uma estratégia europeia para fazer face à crise energética emergente do 

aumento dos preços do petróleo, sendo as fontes de energias renováveis apontadas 

como elementos a serem desenvolvidos como forma de solução à esta crise. 

                                                           
24 GOMES, Carla Amado, obra citada, pág. 180. 
25 SILVA, Suzana Tavares da, obra citada, pág. 80. 
26 COM (96) 576 de 20/11/1996: “Energia para o futuro: fontes renováveis de energia” 
27 Livro Verde sobre a implementação da União Europeia de um sistema de comércio Le 
licenças de gases de efeito estufa [COM (2000) 87 final] e Comunicação da Comissão sobre as 
políticas e medidas propostas pela União Europeia para a redução da emissão dos gases de 
efeito estufa [COM (2000) 88 final]. 
28 Cfr. “Energia e desenvolvimento sustentado. O caso das energias renováveis e da eólica em 
Portugal”, obra cit, pág. 252. 
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 Um grande diploma de referência que serve de parâmetro às legislações no 

que respeita ao tratamento que os Estados-Membros deveriam dar à produção de 

energia elétrica a partir de fontes renováveis foi a Diretiva 2001/77/CE. Neste 

documento, foi dada especial importância às fontes de energia renovável como 

contributo para a solução dos dois problemas, quais sejam, a redução de emissões 

poluentes e a segurança no aprovisionamento energético.   

 Mais tarde, em 2009, foi publicada a Diretiva 2009/28/CE, relativa à promoção 

de utilização de energias provenientes de fontes renováveis, alterando e revogando a 

Diretiva 2001/77/CE, cujo preâmbulo assim diz: “o controlo de energia na Europa e a 

utilização crescente de energia proveniente de fontes renováveis, a par da poupança 

de energia e do aumento da eficiência energética, constituem partes importante do 

pacote de medidas necessárias para reduzir as emissões de gases com efeito estufa e 

cumprir o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas, bem como outros compromissos, assumidos a nível comunitário 

e internacional, de redução das emissões de gases com efeito de estufa para além de 

2012. Estes fatores têm também um importante papel a desempenhar na promoção da 

segurança do aprovisionamento energético, na promoção do desenvolvimento 

tecnológico”. Portugal transpôs esta Diretiva no Decreto-Lei nº 141/2010, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 39/2013, onde foi fixado como objetivo que em 2020, 60% da energia 

elétrica produzida em Portugal deverá ter origem em fontes renováveis.   

6 – O BIOGÁS ORIUNDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COMO CAUSADOR 
DE IMPACTOAMBIENTAL DE MENOR SIGNIFICÂNCIA 

 A Diretiva 2009/28/CE, em seu artigo 2º, alínea, “a”, considera como energia 

proveniente de fontes renováveis os gases de aterros. Sendo assim, o gás oriundo dos 

resíduos sólidos urbanos depositados em aterros, qual seja, o biogás, é energia 

renovável. Além disso, a produção de energia por meio do biogás oriundo de resíduos 

sólidos pode ser enquadrado, na legislação nacional portuguesa, no conceito amplo de 

gestão de resíduos (valorização) definido pelo Decreto-Lei 178/2006.   

O biogás é a forma de energia térmica ou elétrica obtida a partir dos resíduos 

biodegradáveis29. Segundo pesquisa feita no endereço eletrônico da empresa 

portuguesa RESINORTE (empresa de triagem, recolha, valorização e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos), o Biogás pode ser adquirido por meio da fração orgânica 

dos resíduos depositados em aterros sanitários, sendo composto, principalmente, por 

metano (CH4) (50-60%) e dióxido de carbono (CO2) (30-40%); é ainda constituído por 
                                                           
29 <http://energiasrenovadas.com/principales-tipos-de-energias-renovables/#ixzz34Ye4HJx8> 

http://energiasrenovadas.com/principales-tipos-de-energias-renovables/#ixzz34Ye4HJx8
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aproximadamente 5% de outros gases, nomeadamente hidrogênio, azoto, sulfureto de 

hidrogénio, monóxido de carbono, oxigênio, entre outros30. Sua produção é possível a 

partir de uma grande variedade de resíduos orgânicos como lixo doméstico, resíduos 

de atividades agrícolas e pecuárias, suinocultura, lodo de esgoto, entre outros31.  

Por ser uma mistura gasosa rica em metano, que é o componente 

predominante no gás natural, o biogás pode ser usado para geração de eletricidade, 

geração de calor em indústrias e abastecimento doméstico e comercial em 

substituição ao GLP (gás liquefeito de petróleo).  

Os primeiros biocombustíveis que foram usados para substituir os combustíveis 

fósseis vêm de culturas alimentares. No entanto a tendência dos biocombustíveis 

segue no sentido de utilizar-se cada vez mais culturas que não são utilizadas para o 

cultivo de alimentos para seres humanos, como é o caso do biogás oriundo dos 

resíduos sólidos urbanos. Neste sentido e à título de curiosidade, na Alemanha está 

sendo investigado como desenvolver combustíveis a partir do desperdício de 

alimentos gerados nos mercados de frutas e vegetais, cafés, bares e restaurantes, 

cujo produto será utilizado para a propulsão de veículos movidos à gás natural32.  

6.1 – O biogás de resíduos sólidos urbanos proveniente do aterro 
sanitário  

De acordo com nota técnica do CENBIO (Centro Nacional de Referência em 

Biomassa), o aterro sanitário é uma das formas de disposição de resíduos sólidos 

urbano mais econômica e segura ambientalmente33. O aterro sanitário consiste na 

disposição, no solo, de lixo coletado onde, após, são utilizados métodos de engenharia 

para confinar os dejetos na área menor possível, reduzi-los a um menor volume e 

cobri-los com uma camada de terra, diariamente, ao final da jornada ou um período 

mais frequente. Importante considerar que o aterro deve seguir normas ambientais de 

proteção do solo. A impermeabilização é feita por meio de camadas de argila e uma 

geomembrana de polietileno de alta densidade para evitar infiltração dos líquidos 

percolados (chorume) no solo.  

                                                           
30 RESINORTE em <http://www.resinorte.pt/valener/biogas> 
31 PECORA, V., Implantação de uma unidade demonstrativa de geração de energia elétrica a 
partir do biogás de tratamento do esgoto residencial da USP – Estudo de Caso (Dissertação de 
Mestrado). Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia (PIPGE) do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia (IEE) da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
32Fonte disponível em <http://energiasrenovadas.com/metano-a-partir-de-desechos-de-
alimentos/#ixzz34SqMq91k> 
33 <http://cenbio.iee.usp.br/download/documentos/notatecnica_viii.pdf> 

http://www.resinorte.pt/valener/biogas
http://energiasrenovadas.com/metano-a-partir-de-desechos-de-alimentos/#ixzz34SqMq91k
http://energiasrenovadas.com/metano-a-partir-de-desechos-de-alimentos/#ixzz34SqMq91k
http://cenbio.iee.usp.br/download/documentos/notatecnica_viii.pdf


Roberta Fernandes de Faria 671 

Os resíduos sólidos urbanos acumulados de maneira contínua em aterros não 

são, contudo, inativos. Esta mistura de uma grande variedade química, sob a 

influência de agentes naturais (chuva e microrganismos) é objeto de evoluções 

complexas, constituídas pela superposição de mecanismos físicos, químicos e 

biológicos. È justamente o conjunto destes fenômenos que dá origem ao biogás. 

6.2 – As vantagens do uso do biogás 
Por ser uma fonte de energia renovável, o uso energético do biogás oriundo de 

resíduos sólidos urbanos apresenta vantagens ambientais e sociais significativas. 

Considerando que os aterros sanitários apresentam geração de biogás 

(metano) e que, sem captação/utilização, esta emissão tem impactos importantes no 

aquecimento global do planeta e na contaminação do lençol freático a nível regional, a 

utilização do biogás para geração de energia pode ser utilizado para projetos de 

comercialização de crédito de carbono. Além disso, o biogás possui outras vantagens 

ambientais, tais como: é uma fonte de energia renovável de natureza não poluente, 

redução das emissões de metano para a atmosfera (pois este também é um 

importante gás de efeito estufa); redução do consumo de combustíveis fósseis, entre 

outras. 

Uma vantagem social do uso do biogás oriundo de resíduos sólidos consiste na 

descentralização na geração, ou seja, todo adensamento populacional é também um 

centro importador de energia e a recuperação do biogás permite a redução dessa 

necessidade de importação. Ora, independentemente do tipo de adensamento - 

residencial, industrial ou rural - ocorre ali geração de resíduos e, consequentemente, 

havendo aplicação da tecnologia adequada, pode haver, também, a geração do 

biogás.  

A geração de energia com o biogás de resíduos também apresenta 

consequências benéficas no sentido de colaborar com a viabilidade econômica do 

saneamento urbano. Tendo em vista que apenas aterros bem gerenciados possui 

condições de implementar a ação de captação do biogás, essa geração de energia 

também serve como incentivo ao bom gerenciamento sanitário.  

Segundo nota técnica do CENBIO34, ligado à Universidade de São Paulo, a 

disponibilidade de biogás é imediata e os aterros bem gerenciados necessitam de 

poucas obras de impermeabilização e captação. 

                                                           
34 Disponível em  
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Por sua vez, a conversão energética do biogás pode ser apresentada como 

uma solução para o grande volume de resíduos produzidos, visto que reduz o 

potencial tóxico das emissões de metano, ao mesmo tempo em que produz energia 

elétrica agregando, desta forma, ganho ambiental e redução de custos35. 

O aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos explora um recurso de energia 

renovável, sendo um atrativo para o mercado de crédito de carbono. A produção de 

Biogás aumenta a perspectiva de venda de RCE’s (Redução Certificada de Emissões), 

dando oportunidade de contribuir para a diversificação da matriz energética por meio 

de uma fonte alternativa de energia. 

Por fim, insta consignar que o aproveitamento do potencial energético contido 

no biogás, em países da Comunidade Europeia, tem como objetivo promover a 

aplicação da Diretiva sobre a produção de eletricidade de origem renovável, qual seja, 

a Diretiva 2009/28/CE, além de melhorar os índices de sustentabilidade econômicos e 

ambientais dos sistemas de tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos. 

 

                                                                                                                                                                          
<http://cenbio.iee.usp.br/download/documentos/Nota%20t%E9cnica%20VII%20-
%20biog%E1s.pdf> 
35 COSTA, D. F. Biomassa como fonte de energia, conversão e utilização. 
(Monografia).Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia (PIPGE) do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia (IEE) da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002 



 
 

 
 

CAPÍTULO LIX 

 

TRILHOS PARA UMA POLÍTICA PENOLÓGICA EUROPEIA COMUM AOS 
ESTADOS E À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS – O CASO DA NORUEGA 

 

Marco RIBEIRO-HENRIQUES1  

IJP Instituto Jurídico Portucalense 

Introdução 

 Segundo os dados do Conselho da Europa, publicados em março de 20172, 

existiam em 31 de dezembro de 2015, nas prisões europeias, 1 404 398 pessoas em 

situação jurídica de reclusão. Destacam-se cerca de 102 880 mil reclusos/as a menos 

que no ano anterior e ainda assim consubstanciando uma média de 115,7 cidadãos/ãs 

reclusos/as por cada 100 mil habitantes no espaço europeu. Desta contabilidade 

prisional, ressaltam escassos 5,2% representativos das mulheres que vivem em 

espaços prisionais europeus. Apenas 13,5% destas pessoas se encontrava a cumprir 

uma pena de prisão igual ou inferior a um ano. Por contraposto, aproximadamente 

11,4% cumpria dez ou mais anos de pena de prisão em espaço europeu.  

 Em 2014, em média cada pessoa reclusa numa prisão europeia representava 

um custo diário ao erário público dos países europeus de 52€, valor que se eleva em 

7€ quando comparado com o ano precedente. O Estado que menos gasta com os 

seus/suas reclusos/as é a Geórgia com um custo diário médio de 6€/dia, e, por 

contraposição, o Estado que mais gasta por dia para manter alguém preso é San 

Marino, que despende a razão de 480€ por dia e por pessoa recluída. A euromilionária 

quantia de 26 469 957 932€ é o valor gasto pelas administrações prisionais europeias 

durante o exercício económico de 2014.  

                                                           
1 Mestre em Direito, Especialista em Direito Penitenciário e Investigador em Ciências Políticas 
e Jurídico-Criminais. Coordenador do Grupo de Juristas da Amnistia Internacional e Membro 
integrado do COPE. 
2 Neste sentido, cfr.  AEBI, Marcelo F., TIAGO, Mélanie M. e BURKHARDT, Christine. SPACE 
II – Annual Penal Statistics: Persons Serving Non-Custodial Sanctins and Masures in 2015. 
Survey 2015 – Executive summary. Estrasburgo: Conselho da Europa. 2017. Disponível em: 
«http://wp.unil.ch». Consultado em 25/03/2017.  
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 Portugal, ladeado de países como a França, Moldávia, Albânia, Bélgica, 

Hungria, Espanha e Macedónia, está na linha da frente dos países europeus que mais 

prende e onde permanece uma sobrelotação prisional quase epidémica3.        

 A prisão será porventura um mal necessário e genericamente aceite pelas 

sociedades contemporâneas, num propósito metodológico estatal, que culmina numa 

desistência humana-naturalística como óbice de censura aos comportamentos 

desconformes ao corpo normativo social e jurídico.  

 Não auguramos no nosso horizonte teórico fazer deste um espaço de militância 

pró ou antiespaços prisionais. Neste trabalho, deter-nos-emos na nossa abordagem, 

numa perspetiva iminentemente jurídica descritiva e comparativa entre sistemas de 

justiça europeus. Mormente trataremos nesta sede o sistema de justiça norueguês. 

 O ideário penitencial do espaço prisional observa uma evolução da prisão 

como solução de estado para punir quem infringe a norma juridicamente relevante, 

evoluindo numa configuração díspar um pouco por todo o mundo. Na Europa, em 

2017, verificamos esta assimetria entre os países do velho continente. Não só entre 

Estados-Membros da União Europeia4, mas de igual monta países que não têm 

estatuto de Estado-Membro, mas que se relacionam estreitamente com a União, como 

é o caso da Noruega.  

 Estas diferenças não se demonstram apenas ao nível territorial, populacional, 

socioeconómico ou cultural, refletem-se particularmente na forma como o Estado 

organiza e estatui o seu particular modelo de sistema de justiça. Ainda aqui, vale 

referir a vigência da antinomia sobre a competência interna e aquela que é conferida 

pelos Estados à UE. No caso, importará então ementar que a competência penal é 

prerrogativa interna do Estado. Não obstante, a própria Europa a nesta altura prestes 

a reconfigurar-se a 27, levar a efeito políticas também elas penológicas, desenvolvidas 

através do Conselho da Europa e propugnadas em recomendações publicadas nos 

seus relatórios. Bem como, outrossim, na criação de bem jurídicos com tutela penal, 

através do escopo normativo da EU desenvolvido através de tratados, diretivas e 

regulamentos, deixando ainda assim aos Estados-Membros a competência para 

                                                           
3 Em toda a esta parte seguimos a nossa senda descritiva, cfr. RIBEIRO-HENRIQUES, Marco. 
O Direito Processual Penal no Tratamento Penitenciário, à Luz de uma Metodologia Jurídica 
Multidisciplinar. Porto: Universidade Portucalense Infante D. Henrique. 2017. Dissertação de 
Mestrado.   
4 Ainda por referência apenas a “União” e/ou “EU”. 
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legislar internamente sobre a amplitude, sanção e modo de aplicação da moldura 

penal5.   

I. A Noruega e a União Europeia – Prólogos de relacionamento binário 
entre o que é intra e extraestadual    

 Nesta altura e 60 anos volvidos sobre o Tratado de Roma, a União Europeia 

não conseguiu até agora seduzir a Noruega a integrar de pleno direito o bloco regional 

europeu. A Noruega foi acolhida como membro da então CEE, ainda em 1972, porém, 

após um referendo realizado também nesse ano, a proposta de adesão à CEE foi 

rejeitada pelos noruegueses. Ainda assim, e mesmo após rejeição da adesão à União 

em dois referendos6, a Noruega mantém laços muito estreitos com a UE.  

 Da nossa investigação, resulta que o país é considerado um participante com 

especial destaque na diplomacia e na cooperação internacional, tendo estado 

visceralmente envolvido nos malogrados Acordos de Oslo e nas negociações de uma 

trégua entre o governo do Sri Lanka e os Tigres Tamil. De todo o modo, a Noruega é 

um dos principais cooperantes financeiros da Organização das Nações Unidas, 

participando igualmente com as suas forças militares nas missões internacionais 

encabeçadas pela ONU, como são exemplos Afeganistão, o Kosovo e o dilema 

humanitário do Darfur. 

 Num pequeno registo geográfico da nossa amostra, diremos que a Noruega é 

ladeada a norte pelo Mar de Barents e a oeste, pelo mar com o mesmo nome do 

Estado abraçado pelo Mar Norte. Já quanto às suas fronteiras terrestres, a Noruega é 

contígua à Rússia e à Finlândia, a nordeste, e ainda com a Suécia, a leste. É de resto 

situada na parte mais ocidental da península escandinava, no norte do velho 

continente e conhece uma implantação terrestre de 324 220 quilómetros quadrados. 

Os cidadãos habitantes no Estado norueguês calculavam-se de acordo com os dados 

reportados a outubro de 20137 em 5 136 700, o que representa um crescimento 

populacional significativo relativamente aos dados do Eurostat referentes aos censos 

de 2011, que àquela data contavam 4,979,955 noruegueses8.  

 As cidades mais importantes são a capital Oslo, Bergen e Trondheim. A sua 

economia assenta mormente nas explorações de petróleo e gás natural implantadas 
                                                           
5 Neste sentido, cfr. MONTE, Mário. “Da autonomia constitucional do direito Penal nacional à 
necessidade de um Direito Penal europeu”. In OLIVEIRA, Cândido (Org,). Estudos de 
comemoração do décimo aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho. 
Braga: Almedina. 2004. p.713.   
6 O segundo veio a acontecer 1994. 
7 Dados disponíveis em: «http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-11-
21?fane=tabell#content». Consultados em 25/03/2017. 
8 Dados disponíveis em:  
« https://ec.europa.eu/CensusHub2/intermediate.do?&method=forwardResult ». Consultados 
em 25/03/2017.  

http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-11-21?fane=tabell#content
http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-11-21?fane=tabell#content
https://ec.europa.eu/CensusHub2/intermediate.do?&method=forwardResult
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no Mar do Norte, na produção de alumínio e na atividade pesqueira, que representa no 

caso norueguês, de acordo com os dados publicados pelo Eurostat9, cerca de 10% da 

frota pesqueira mundial.   

 O Estado Norueguês foi declarado integralmente independente do julgo sueco, 

e confirmado por plebiscito em 1905. Veio ainda a ser ocupado pela Alemanha nazi 

entre 1940 e 194510. O Rei é o chefe de Estado, fundindo a Noruega uma 

conformação de governo de monarquia constitucional com um parlamento, pelo menos 

desde 1814, ano em que foi aprovada a atual constituição norueguesa. 

 

II. O sistema de justiça penitenciária norueguês – práticas e principais 
desafios    

 Como no exemplo português, também na Noruega é ao Ministério da Justiça 

que, enquanto órgão governamental, é o responsável pela conservação e pelo 

aprofundamento das garantias mais básicas ao Estado de Direito. Cada um dos sete 

departamentos do ministério é liderado por um Diretor-geral [suprimindo o Secretário 

de Estado, figura de topo hierárquico que, no caso português, intermedeia o ministro e 

as Direções-Gerais do ministério]. As tarefas primordiais do Ministério da Justiça 

norueguês compreendem a diminuição da marginalidade, a segurança e/o/do Estado 

de Direito, bem como, outrossim, a abertura da democracia plena na execução de 

tarefas relativas ao modelo norueguês de sistema de justiça penal.  

 A Direção-Geral dos Serviços Prisionais Noruegueses é o organismo 

responsável pela execução das de prisão preventiva e pelas sanções penais, no 

sentido e mediação da segurança de todos/as os/as cidadãos/ãs. Pugnando em ultima 

racio, por prevenir a reincidência, permitindo que todos/as os/as condenados/as, por 

sua própria iniciativa, ponderem mudar a sua conduta criminógena, numa aplicação 

evidente de políticas de individualização do processo reentrada11.  

 Do nosso estudo resulta que subsistem fundamentalmente seis secções 

regionais deste organismo de tutela12, o que de acordo com a dispersão territorial da 

Noruega diríamos, à partida, que é um número elevado. Cada uma destas regiões é 

responsável pela exímia execução das sentenças condenatórias dentro dos limites 

                                                           
9 Dados disponíveis em « http://ec.europa.eu/eurostat». Consultados em 25/03/2017.   
10  O que veio persuadir os noruegueses a abandonarem a sua tradicional política de 
neutralidade, tendo vindo a aliar-se em 1949 à Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(NATO). 
11 Para compreensão do conceito de reentrada cfr. PETERSILIA, J. When prisioners come 
home: Parole and Prisioner Reentry. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
12 Nesta parte seguimos a informação descrita em: 
«Http://www.kriminalomsorgen.no/varetekt.237838.no.html». consultada em 25/03/2017.   

http://ec.europa.eu/eurostat
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territoriais a que está adstrita e é responsável por garantir a utilização assertiva dos 

recursos públicos numa cooperação efetiva com outras regiões penitenciárias e 

respetivas autarquias. Estes braços regionais da Direção-Geral supervisionam e 

alocam recursos para as unidades prisionais locais entre o seu balizamento.  

 De acordo com a configuração geográfica da Noruega aleada a uma baixa 

densidade populacional que se verifica no país, subsiste um propósito metodológico 

penitenciário, de permitir que o/a condenado/a cumpra a sua pena o mais próximo do 

lugar onde encontra pertenças pessoais e culturais, como a residência, o trabalho que 

conhecia antes da fase intramuros, entre outros. É esta metodologia de reinserção que 

justifica a necessidade de subsistir um conjunto relativamente amplo de pequenas 

prisões entre a totalidade do parque prisional norueguês, em tudo semelhantes ao 

panorama português do final do século XIX com as cadeias comarcãs. No total, 

existem 43 unidades constituídas por espaços prisionais na Noruega distribuídos por 

sessenta e um locais. Destas, cerca de dois terços são prisões de segurança máxima. 

O maior estabelecimento prisional fica situado na capital Oslo e tem trezentas e 

noventa e duas celas disponíveis13. A Noruega não tem prisões especiais para 

cumprimento de medidas de prisão preventiva.   

 Identificamos ainda na nossa análise dezassete serviços de liberdade 

condicional dispersos por 40 localidades. Estes serviços tutelam a execução de 

medidas a desempenhar junto da comunidade, como o trabalho comunitário, ou 

programa destinados a crimes estradais. O serviço de liberdade condicional está por 

isso incumbido de implementar o conteúdo material sentença, que pode consistir pelo 

menos em parte num trabalho não remunerado e outras atividades que se considerem 

relevantes e aptas a prevenir a reincidência do/a ofensor/a. Estes serviços são ainda 

responsáveis, pelo tratamento e acompanhamento das saídas temporárias de espaços 

prisionais, gestão e acompanhamento da prisão domiciliária, bem como, outrossim, da 

elaboração dos relatórios pré e pós-sentença. 

 A moldura penal máxima para uma pena de prisão na Noruega é de vinte e um 

anos, pese embora o novo código penal contemple já uma moldura máxima de trinta 

anos de prisão, reservada para crimes de genocídio, crimes contra a humanidade ou 

outros crimes considerados como “crimes de guerra”. O trabalho comunitário é 

imposto pelo tribunal, à semelhança do caso português, e pode ser talhado entre 30 a 

420 horas. 

                                                           
13 Neste sentido, cfr. CAMPOS, Sandra. C. S. Sistemas Prisionais Europeus. Lisboa: 
Universidade Nova. 2015. Dissertação de mestrado.  
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 Em média, cada condenado/a cumpre cerca de 8 meses de pena de prisão. 

Uma média baixíssima quando relacionadas com a média europeia ou particularmente 

portuguesa.  Mais de 60% do total de penas de prisão efetivas são propugnadas tendo 

como limite três meses, e, cerca de 90% não chega a atingir um ano.  

  Na Noruega, é aplicada a recomendação do Conselho da Europa e conferida 

uma política pública de “1 cela = 1 recluso/a”, ideário penitenciário, baseado no 

princípio da detenção humana individual. O corpo da guarda prisional observa um 

desempenho profissional binário, entre a segurança e o acompanhamento 

penitenciário extramuros. 

 Para chegar a guarda prisional na Noruega, é necessário possuir grau 

académico ao nível do ensino superior, ter pelo menos vinte anos ou mais. Os/as 

candidatos/as têm de superar, com sucesso, diversos testes de aptidão física e 

psicológica, ser saudável, e não haver notícia de que tenha cometido crimes. Apenas 

a Academia para o Pessoal do Serviço Correcional14 tem autorização a formar os 

funcionários prisionais noruegueses. Embora este organismo se encontre localizado 

em Oslo, durante pelo menos dois dos quatro semestres de curso, os/as formandos/as 

desempenham funções em regime de estágio e formação, numa prisão de formação. 

A aposta na formação destes funcionários é bastante assertiva como o denotámos, se 

ativermos que durante este curso de formação [que dura dois anos], os formandos e 

formandas recebem um salário completo, enquanto são sujeitos a disciplinas variadas 

como psicologia, criminologia, direito, direitos humanos e ética15. No final, existe ainda 

um estágio obrigatório de um ano em meio prisional. Importa ainda aduzir que, na 

Noruega, os guardas prisionais estão desarmados e são constituídos por cerca de 

40% de mulheres.                                      

          

                                                           
14 Dedignada “Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter” ou abreviadamente apenas 
por “KRUS”. Disponível em: « http://www.krus.no/». Consultado em 25/03/2017. 
15 De acordo com o KRUS no primeiro ano, durante o primeiro semestre, as aulas são teóricas 
e lecionadas no KRUS sobre Educação Correcional, Direito Penal, Ética e Profissionalismo, 
Trabalho Ambiental, Segurança e Educação Física, onde os/as formandos/as são depois 
sujeitos a dois exames. Nas seis semanas seguintes, as atividades de formação decorrem 
numa prisão. Já no segundo semestre as aulas teóricas e práticas, são desenvolvidas em 
grupos de doze a vinte alunos/as distribuídos por prisões, trabalhando sempre sob a 
supervisão de um tutor graduado. As disciplinas teóricas são: Segurança, Trabalho Ambiental, 
o Direito Penal e são submetidos a um exame. O terceiro semestre é em tudo semelhante ao 
segundo, também funciona numa prisão de formação.  As seis semanas de Verão poderão 
ocorrer em qualquer estabelecimento prisional do país, sendo os aspirantes distribuídos 
consoante as necessidades do mesmo. O último semestre que decorre de agosto a novembro, 
é passado novamente no KRUS, onde os formandos serão submetidos a vários exames e têm 
uma visita de estudo que poderá ser na Noruega, Suécia, Dinamarca ou Inglaterra. Neste 
sentido, cfr. op. cit. « http://www.krus.no/». Consultado em 25/03/2017.   

http://www.krus.no/
http://www.krus.no/
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III. O modelo de reinserção norueguês 
 A nossa análise incidiu sobre os últimos cinco anos, e, sobretudo na esteira da 

chegada ao país e às prisões norueguesas de um elevado número de estrangeiros, 

identificamos que o sistema de justiça tem registado uma pressão que até aqui não se 

conhecia. Trata-se de um paradigma que, nos relatos colhidos de alguns atores 

prisionais, representa diversos desafios para todos os agentes envolvidos no sistema 

prisional. Desde logo, para os funcionários e guardas prisionais, nomeadamente ao 

nível do idioma nativo, a confissão religiosa, cultura, entre outras, como o denota um 

pouco à semelhança de outras realidades estaduais europeias, que apresentam 

condições para visitação intramuros e aplicação de medidas com vista à reabilitação, 

que se demostram árduas de implementar em condenados/as estrangeiros/as, que, 

um pouco à semelhança da configuração jurídica portuguesa, são frequentemente 

deportados/as logo após o cumprimento da pena de prisão.   

 A Noruega regista, ainda, a existência de uma ampla população em reclusão 

que padece de problemáticas de ordem psiquiátrica ou outras patologias de ordem de 

saúde mental, frequentemente associadas a questão de foro dependente e 

toxicológico.  

 Num vetor distantes, é de referir ainda que o país contempla uma 

particularidade pouco comum aos países do sul da Europa, e mais linear nos países 

do norte - todos os projetos arquitetónicos, na Noruega, reservam cerca de 1% do 

orçamento para a arte. É o caso do parque prisional, onde é possível encontrar 

paredes e corredores dos edifícios prisionais, cobertos por quadros enormes, de flores 

e representações de ruas de cidades como Paris e Viena, ou azulejos de Marrocos. 

Identificamos prisões, que alcançaram até prémios para melhor design ou melhor 

decoração interior16.  

 O parque prisional é individualmente apetrechado de equipamentos como 

bibliotecas, escola no interior dos espaços prisionais, salas de música, salas de 

cinema, ginásios, capela, lojas de conveniência, enfermaria, dentista, oficinas para 

consertar bicicletas e ainda outros equipamentos, comos carpintaria, serviços 

hidráulicos, estábulo onde os/as reclusos/as cuidam de equídeos, campo de futebol, 

court de ténis e sauna. 

 As rotinas prisionais são muito diversificadas. A população recluída trabalha 

frequentemente nos estábulos, nas oficinas, nas florestas e nas instalações do edifício 

principal. As refeições são em regra preparadas e servidas pelos/as recluso/as, e é 

                                                           
16 Neste sentido, cfr. CHRISTIE, Nils. Crime Control as Industry. 3 ed. Oslo: Escandinavian 
University Press. 1993.  
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comum a população reclusa, sentar à mesma mesa e na companhia de guardas, 

funcionários administrativos e do diretor da prisão.  

 A Noruega aposta numa execução penal voltada para fora dos muros da 

prisão. Para o direito penitenciário norueguês, é a restrição de liberdade que 

consubstancia a condenação e por isso nenhum outro direito da pessoa humana é 

afastado por sentença condenatória em pena privativa da liberdade.  

 Neste sentido, o/a condenado/a conhece os mesmos direitos que qualquer 

outro cidadão/ã que viva na Noruega. Um ideário humanizador, que aposta numa 

recusa de que ninguém deverá cumprir uma pena de prisão efetiva, em contextos mais 

austeros que os necessários à segurança configurada entre comunidade. Por 

conseguinte, a população reclusa é colocada em regra e numa primeira abordagem ao 

sistema de cumprimento de penas de prisão, em regime de segurança de nível menos 

elevado possível. Já durante o cumprimento da pena, a vida do homem e da mulher 

em situação jurídica de reclusão deverá ser análoga à sua vida exterior aos muros da 

prisão.  

 A admissibilidade da aplicação deste princípio de normalidade no cumprimento 

de pena de prisão efetiva poderá encontrar limitações justificadas por questões de 

segurança, de ordem dentro da prisão ou recursos humanos insuficientes, de 

infraestrutura ou ainda de constrangimentos financeiros.  

 Ainda assim, este princípio deverá ser adotado em regra e todos os desvios 

observam de forma imperativa uma justificação oficial. O sistema penal entende 

necessária uma fundamentação válida para negar a um/a cidadão/ã condenado/a as 

suas garantias, mas já não para os conceder – esses são a regra. De acordo com o 

princípio da normalidade, o objetivo da utilização de um espaço prisional no decurso 

da sentença deverá ser, tanto quanto possível, o regresso à comunidade de forma 

efetiva, plena e sem redutos criminógenos. Esta caminhada é levada a efeito em todos 

os espaços prisionais, de forma graduada e desde a prisão de segurança máxima até 

às prisões de segurança mínima, se possível, sempre que haja condições para tal, 

vivendo parte da pena, em casas [diremos sem que sem grades] e não fora prisões. 

 As saídas administrativas são estimuladas pelos próprios serviços de gestão 

prisional, discernindo de acordo com o que possa ser um processo de cumprimento de 

pena ajustado ao risco, necessidades e recursos individuais da pessoa em situação de 

reclusão. As visitas são feitas um dia por semana, com três horas para presos sem 

filhos e todo o dia para os que têm filhos.    

 Os serviços prisionais observam a contingência de executar a sentença ditada 

pelo tribunal de diversas formas. Desde logo, através da execução de uma prisão 

efetiva, destaca-se que esta pode ser implementada através da alocação da pessoa 
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condenada em vários tipos de níveis de segurança. O/a próprio/a condenado/a poderá 

propor-se a diversos mecanismos de cumprimento da pena a que foi condenado. Os 

serviços prisionais têm a responsabilidade de conceder ou indeferir estes pedidos com 

base em argumentos específicos, e, como já o referimos, pugnando sempre pelo 

cumprimento de pena mais favorável e voltado para fora dos muros da prisão possível. 

Coexiste, ainda, a possibilidade de cumprimento de pena, total ou parcialmente, 

integrado em instituição de tratamento ou cuidado especial, quando o sistema prisional 

se verifica incapaz de acolher o tipo de patologia específica que o/a infrator/a 

apresenta. Cerca de 50% da sentença de condenação a pena de prisão efetiva poderá 

ser cumprida em casa sob determinadas condições e verificados determinados 

requisitos. Uma pena de prisão efetiva com um máximo de até quatro meses poderá 

ser trocada por prisão domiciliária sujeita a controlo através de pulseira eletrónica. 

Para tanto, o/a condenado/a fica obrigado de encontrar uma atividade laboral ou de 

educação que deverá exercer durante o dia. Mormente, através de trabalho, escola, ou 

outro, bem como, outrossim, encontrar-se em casa em horários pré-estabelecidos com 

as autoridades prisionais.  A liberdade condicional poderá ocorrer após o cumprido de 

dois terços da pena e um mínimo de 74 dias, e o reentrado/a poderá ter que se 

apresentar ao técnico responsável pela tutela da liberdade condicional em datas 

previamente estabelecidas, abster-se de tomar bebidas alcoólicas e obedecer a 

quaisquer outras condições específicas que lhe tenham sido requeridas pelos serviços 

de acompanhamento. Particularmente, deverão ter uma oferta de emprego, educação, 

alojamento adequado, algum tipo de rendimento, serviços de saúde, tratamento de 

toxicodependência e aconselhamento financeiro. Quaisquer outras necessidades do/a 

reentrado/a deverão ser identificadas e reportadas aos coordenadores da reintegração 

para supressão. No caso da Noruega, esta garantia tem uma dimensão política e não 

legal, uma vez que ainda não assumiu uma dimensão jurídica-normativa.    

 Caminhando já para as palavras finais, teremos de aduzir a taxa de 

reincidência que no caso da Noruega é de 20%. Neste país, a teoria da reabilitação, 

reforma e correção do/a agente de crime, para que possa regressar à sociedade como 

um membro produtivo, é a regra. Isto é, a reabilitação social do cidadão/ã é 

obrigatória, não é uma opção.  O sistema de execução penal da Noruega, à 

semelhança da maioria dos estados ocidentais, exclui a ideia de vingança e 

retribuição, ficando-se na reabilitação da pessoa humana, que é estimulado/a a fazer 

sua parte através de um sistema progressivo de benefícios dentro dos 

estabelecimentos prisionais noruegueses. 
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Conclusões 

 No presente exercício tão só nos detivemos num estudo descritivo do sistema 

de justiça norueguês, permeável a permitir uma reflexão em torno das políticas 

penitenciárias portuguesas.   

 Neste sentido, ao longo do nosso estudo, procurámos apresentar 

expositivamente aspetos relevantes do sistema prisional em estudo, que contribuem 

definitivamente para a diminuição dos índices de reincidência em crime entre a 

sociedade norueguesa, através de melhoramento das condições de vida nas suas 

prisões. O modelo norueguês é, sem dúvida, um dos modelos de justiça penal de 

estados europeus que mais tem contribuído para a dignificação da pessoa humana, 

apresentando resultado excelentes ao nível da integração de ex reclusos na 

comunidade. Repare-se que, atualmente, é inclusive uma opção política destacada, 

por parte do governo norueguês. Em Portugal o mesmo não se passa por hora. O 

parque prisional português é maioritariamente antigo, contendo ainda edifícios 

prisionais da década de cinquenta do século passado. O desinvestimento nas 

estruturas é notório, mas diremos que é mais evidente a falta de investimento humano 

e de políticas ativas de reintegração da pessoa no período de reentrada.   

 Concluímos, do nosso estudo, que o modelo norueguês seria porventura difícil 

de implementar em Portugal se outra fosse a cultura prisional portuguesa. Na Noruega 

prende-se pelo tempo necessário a produzir a reintegração do/a agente de crime. Em 

Portugal, prende-se para afastar o/a agente do crime, para dar voz à paz social na 

comunidade, proteger a vítima e só depois reintegrar – se houver condições para isso 

no estabelecimento prisional de colhimento – é a leitura possível da lei penitenciária 

portuguesa. Não somos igualmente alheios ao fator cultural. Os países do norte, talvez 

justificando-se com os seis anais, em matéria de dominado, relativamente recentes na 

história da Europa, apostam amplamente na qualificação dos seus cidadãos, o que se 

torna mais fácil quando a aposta pública dos proveitos económicos do país é dirigida 

os cidadãos.  A Noruega possui um historial de taxas de desemprego baixíssimas e 

um salário mínimo dos mais altos da Europa. Foi considerada pelas Nações Unidas 

em 2013 o país com melhor índice de desenvolvimento humano – neste particular, 

Portugal ficou em 41.º lugar.  Os países do sul, como Portugal, continuam amarrados 

às calendas da sua história, carregando o peso da nação como uma espada que só 

consegue reprimir pra proteger.      

 Por outro lado, os países do norte da Europa têm em princípio maior poder 

económico, o que os transforma em máquinas de bem-estar social. Portugal 
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atravessou crises económicas profundas nos últimos trinta anos e o estado social foi 

sendo depauperado a par com as prioridades de política económica do país. As 

prisões parecem ter sido relegadas para os limites da prioridade pública, observando 

uma escassez de investimento público atroz, colocando em causa muitas vezes [vezes 

demais, diríamos nós!] os direitos fundamentais das pessoas recluídas à guarda do 

mesmo Estado.     
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1 INTRODUÇÃO 

Há de se considerar natural o constante progresso no que tange à proteção 

dos interesses transindividuais. Partindo-se da noção de que a sociedade encontra-se 

em constante mutação, verificou-se que, muitas vezes, a tutela individual dos direitos 

não se mostrava suficiente à proteção destes mesmos direitos. 

Soma-se a isso o fato de que a sociedade atual conviveu e ainda convive com 

relações sociais e econômicas cada vez mais massificadas, o que reflete diretamente 

na forma como a ciência jurídica tutela tais relações. Por isso, a proteção dos 

interesses transindividuais mostra-se extremamente necessária, uma vez que a tutela 

de interesses caros à sociedade ultrapassa a ordem individual. 

Ademais, a tutela de direitos por uma perspectiva coletiva faz-se importante 

também sob a ótica dos conflitos coletivos que cada vez mais assolam a sociedade 

contemporânea e, consequentemente, demandam uma posição do ordenamento 

pátrio por meio do reconhecimento e estudo acerca dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. 

Partindo-se dessa concepção, percebe-se que a proteção a esses interesses 

transindividuais atinge também os interesses ligados à pessoa com deficiência. Numa 

acepção histórica, a pessoa com deficiência fora, durante muito tempo, deixada à 

margem da sociedade, sob a perspectiva de que a mesma não era produtiva ou que 

poderia ser considerada como um fardo social. Infere-se desse relato que 

discriminação, marginalização e poucas oportunidades laborais eram extremamente 
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comuns. Infelizmente, na sociedade atual, tais pensamentos ainda são reproduzidos, 

obviamente fruto de desconhecimento e discriminação na grande maioria das vezes. 

Contudo, a pessoa com deficiência também é sujeito de direitos fundamentais, 

direitos estes que podem ser enxergados numa perspectiva individual ou coletiva, 

sendo fruto de consagração interna no ordenamento jurídico. A tutela dos direitos 

fundamentais mostra-se, também, caríssima à comunidade jurídica, haja vista que 

estes direitos são considerados naturais e inalienáveis no ordenamento jurídico em 

que se inserem. 

Assim, ações afirmativas relacionadas à pessoa com deficiência são deveras 

importantes em face da consagração da dignidade humana e, por conseguinte, dos 

direitos fundamentais. Questões relacionadas à acessibilidade, proteção do mercado 

de trabalho e política de cotas, prevenção no que tange à discriminação, educação, 

lazer, etc. são essenciais à consagração de interesses transindividuais da pessoa com 

deficiência. 

Nesta senda, o estudo sobre os interesses transindividuais da pessoa com 

deficiência finca-se na perspectiva do direito fundamental ao lazer. O lazer mostra-se 

na perspectiva da promoção do bem estar, já que, por meio mesmo, a pessoa com 

deficiência pode desenvolver suas potencialidades.  

2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

O momento atual do direito pugna por soluções que atravessam as barreiras 

das tutelas individuais. As relações jurídicas hoje ultrapassam os interesses 

meramente individuais, buscando tutelar interesses relacionados à preservação da 

harmonia e objetivos constitucionais da sociedade e da comunidade3.  

Partindo-se da concepção do estudo dos interesses transindividuais, faz-se 

necessário, num primeiro momento, a definição de interesses. O interesse nada mais 

é do que uma relação. Em uma acepção comum, interesse é visto como uma posição 

favorável para a satisfação de uma necessidade e, portanto, "como uma relação entre 

o ente que experimenta a necessidade (homem) e aquele que é capaz de satisfazê-la 

(bem)"4. 

                                                           
3 DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: 
processo coletivo. 9ª Ed, Rev. e Atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 33. 
4 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito.  Trad. Antônio Carlos Ferreira. São 
Paulo: Lejus, 1999, p. 89. 
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Numa acepção legislativa, contudo, percebe-se a utilização da palavra direito e 

da palavra interesses5 para tratar das questões envolvendo interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos6. Mas afinal, são interesses ou direitos? Prefere-se 

a utilização da expressão interesses, uma vez que a noção de direito está atrelada a 

uma concepção liberal-individualista que não visualizava a "existência de direito que 

não estivesse preso a um sujeito certo, preciso e determinado"7. 

Nesta senda, a tutela dos interesses transindividuais mostra-se com 

importância salutar no que tange à pessoa com deficiência, uma vez que a referida 

proteção visa alcançar uma autêntica e ampla inclusão na sociedade, seja por meio da 

consagração da educação, seja na questão da acessibilidade, seja no mercado de 

trabalho8. 

Utiliza-se a terminologia pessoa com deficiência em face da opção legislativa 

feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência9. Nos dias atuais, as expressões 

                                                           
5 O art. 129 da Constituição Federal de 1988 utiliza tanto a terminologia "direitos", como a 
terminologia "interesses". Já a Lei de Ação Civil Pública (Lei 7347/85) utiliza a terminologia 
"interesses". Por fim, o Código de Defesa do Consumidor utiliza em conjunto as palavras 
direitos e interesses.  
6 Segundo Elton Venturi, "a transindividualidade, nota comum aos direitos difusos e coletivos, 
toma em conta a multiplicidade de indivíduos que aspiram à mesma pretensão indivisível. 
Todavia, na hipótese dos direitos difusos não é possível excluir quem quer que seja da 
titularidade desta pretensão, em virtude da existência de um processo absolutamente inclusivo 
decorrente de sua essência extrapatrimonial". VENTURI, Elton. O problema conceitual da tutela 
coletiva: a proteção dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
segundo o projeto de lei n. 5130-2209 in CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; GOZZOLI, Maria 
Clara; QUARTIERI, Rita (Org): Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: 
estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, p. 184. Para Kazuo 
Watanabe, o elemento diferenciador entre os direitos coletivos e os direitos difusos é a 
determinabilidade das pessoas titulares, seja por meio de uma relação jurídica que as une 
entre si, seja por meio de um vínculo jurídico que as liga à parte contrária. WATANABE, Kazuo; 
et al. Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2004, p. 625. Por fim, os direitos individuais 
homogêneos, segundo Antônio Gidi, "son lós mismos derechos individuales que 
tradicionalmente han sido conocidos em el sistema de derecho civil como derechos subjetivos. 
El nuevo concepto de derechos individuales homogêneos solo refleja La creación de um nuevo 
instrumento procesal para el tratamiento unitário de los derechos individuales relacionados 
entre si em uma sola acción: La acción coletiva por daños individuales".GIDI, Antonio. Las 
acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales em 
Brasil: um modelo para países de derecho civil. Trad. Lucio Cabrera Acevedo. Cidade do 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 61. 
7 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses Trabalhistas 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2001, p. 23. 
8 SIMÓN, Sandra Lia. O Ministério Público do Trabalho e a tutela da pessoa portadora de 
deficiência in ARAUJO, Luiz Alberto David (Coord). Defesa dos direitos das pessoas 
portadoras de deficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 284.  
9 Lauro Luiz Gomes Ribeiro também opta por esta expressão. RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. 
Direitos humanos e a dignidade da pessoa com deficiência. Revista de Direito Social. Ano 5, 
n. 21, jan/mar, 2006, p. 89. Manoel Jorge e Silva Neto, por sua vez, discorda desta posição, 
adotando a terminologia "portador de necessidades especiais". Para o autor, a expressão 
"portador de deficiência" induz à acepção de que a pessoa é deficiente, ou seja, inapta. SILVA 
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"deficientes" ou "pessoas portadoras de deficiência" estão sendo utilizadas em menor 

proporção, haja vista que podem refletir um conteúdo pejorativo, relacionado à 

incapacidade ou inaptidão do indivíduo10.  

Conceituar pessoa com deficiência não é uma tarefa fácil, haja vista que tal 

conceito está em constante mutação. Sandro Melo conceitua pessoa com deficiência 

como aquela que possui algum tipo de limitação física, mental ou sensorial, 

associadas ou não, e que demandam ações compensatórias por parte das próprias 

pessoas com deficiência, por parte do Estado e da sociedade11, visando extirpar ou 

minorar tais limitações12. 

Percebe-se, portanto, que a proteção da pessoa com deficiência busca a 

consagração do princípio fundamental da igualdade, uma vez que este, em sua 

acepção substancial, prega tratamento desigual para se atingir um critério igualitário13. 

A isonomia substancial é importante no que tange à pessoa com deficiência, uma vez 

que o constituinte tratou de reconhecer o processo de exclusão vivenciado14, de sorte 

a garantir proteção especial.   

Em face de tal reconhecimento, ações afirmativas constituem uma forma de 

consagração dos interesses transindividuais da pessoa com deficiência, uma vez que 

são destinadas à coletividade. Vislumbra-se, por meio das ações afirmativas, a 

consagração da isonomia substancial, pautada na premissa de que a deficiência não 

se encontra ínsita ao indivíduo, mas sim no ambiente e na sociedade que o rodeia. 

Diminuir ou eliminar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência faz 

                                                                                                                                                                          
NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses Trabalhistas difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2001, p. 189. 
10 A expressão "deficiente", por exemplo, é utilizada por Moacyr de Oliveira. OLIVEIRA, 
Moacyr. Deficientes: sua tutela jurídica. Revista dos Tribunais. Ano 70, vol. 553, Nov. 1981, p. 
11. 
11 O conceito utilizado pelo Estatuto da pessoa com deficiência vai à mesma esteira ao dizer 
que "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas". BRASIL. Lei 13.146/2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em 21 de 
dezembro de 2015. 
12 MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência: o 
princípio constitucional da igualdade: ação afirmativa. São Paulo, 2004, p. 52 e 53. 
13 MELO, Celson Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. 
18ª tir. São Paulo: Malheiros, 2011, in passim. 
14 ARAUJO, Luiz Alberto David. Buscando significados a partir de critérios de interpretação 
constitucional e, muitas vezes, encontrando um desconcertante preconceito in ARAUJO, Luiz 
Alberto David . Defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 208. Nesse mesmo sentido PENTEADO, Fernanda. 
Ação Civil Pública e os direitos das pessoas com deficiência. Revista de Processo. Ano 35, n. 
189, Nov. 2010, p. 165. 
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com que a deficiência não seja tão relevante, de sorte a promover bem estar e, 

consequentemente, garantir a consagração da dignidade da pessoa humana. 

Dentre as ações afirmativas possíveis, destaca-se, para fins de estudo neste 

artigo, as ações relacionadas ao direito fundamental15 ao lazer. Por meio da leitura 

principiológica da dignidade da pessoa humana, percebe-se que o sistema 

constitucional brasileiro não impôs diferenciação entre os direitos individuais e os 

direitos sociais16. O lazer, visto como um direito fundamental social17, encontra-se 

também destinado à consagração dos interesses transindividuais da pessoa com 

deficiência.  

Segundo o conceito sociológico de lazer de Dumazedier, o direito fundamental 

ao lazer estaria relacionado a inexistência de ações relacionadas a um cunho 

obrigacional, de sorte a permitir que a pessoa desenvolvesse suas potencialidades, 

visando seu próprio bem estar18.  

O lazer, assim, englobaria as necessidades do corpo e do espírito dos 

interessados, partindo-se do pressuposto da existência de lazeres artísticos, 

intelectuais, sociais, culturais, físicos, dentro dos limites de cada sociedade.19 

Destarte, o lazer comporia o cotidiano humano, de sorte que pobreza ou riqueza não 

                                                           
15 Os direitos fundamentais surgem fundados na premissa de abstenção do Estado em face ao 
indivíduo. E, por serem “direito em face ao Estado”, o termo “direitos fundamentais” é 
empregado quando existem “direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional positivo de determinado Estado. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos 
Direitos Fundamentais. 9 ed, rev., atualiz. e ampl.. Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 2008, 
p. 35.  J.J Gomes Canotilho defende que a positivação dos direitos fundamentais nada mais é 
do que a incorporação desses direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do indivíduo no 
ordenamento jurídico em qual se inserem. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra:  Almedina,[19--] p. 377. 
16 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana: em busca do direito justo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 154. 
17 "Por último, quanto os direitos sociais a prestações de certas categorias de indivíduos 
(trabalhadores subordinados, cidadãos diminuídos, idosos, etc.) ainda aqui os direitos 
fundamentais pretendem ser direitos de igualdade. Não, certamente, da igualdade formal, 
abstracta, niveladora e uniformizadora, mas da igualdade material, que exige a consideração 
da realidade em que as pessoas se movem e, consequentemente, a diversidade de tratamento 
e de estatuto daqueles que pelas suas qualidades específicas ou pela situação no processo 
social, precisam de uma protecção (diferente) necessária e adequada à sua (igual) dignidade 
de pessoas. Não se trata de privilegiar castas, classes ou grupos fechados, mas de realizar 
efectivamente a igualdade em situações sociais específicas e, por isso mesmo, representadas 
em categorias abertas, que são ou podem ser preenchidas por qualquer pessoa. De todo o 
modo, estar-se a pensar em todos, na universalidade, e não em alguns, na particularidade". 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 131. 
18 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e Cultura Popular. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973, p. 
34. 
19 DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, 
P. 92. 
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garantem seu gozo de maneira melhor ou pior20, tão pouco a condição de pessoa com 

deficiência poderia influenciar no seu gozo. 

Discorda-se do posicionamento de que o lazer abarcaria períodos de 

descanso, afinal descanso não consubstancia ações afirmativas. Descanso, em 

verdade, reflete uma tendência do modelo capitalista visando a recuperação do 

indivíduo para que o mesmo pudesse laborar cada vez mais, realizando uma 

quantidade maior de tarefas em menos tempo. 

Assim defende-se neste artigo que o conceito de lazer não poderia abarcar os 

períodos de descanso. Descanso revela em verdade períodos em que o indivíduo 

tenha a chance de se recuperar da fadiga e estresse referente às obrigações 

desenvolvidas. Descanso e lazer estão inclusos dentro do tempo livre, afinal é no 

tempo que o indivíduo tem à sua disposição que as atividades relacionadas à 

recuperação do corpo e mente e relacionadas ao desenvolvimento do lazer serão 

desenvolvidas. Lazer também não se confundiria com ócio.  

O ócio deve ser visto a partir de uma perspectiva residual: o que não fosse 

labor, descanso, lazer ou obrigação seria ócio21. Dessa maneira, defende-se que o 

ócio deve ser visto a partir de uma perspectiva positiva ou, ao menos, neutra22, mas 

nunca negativa, tal como almejam aqueles que tratam o ócio no sentido de vadiagem. 

A pessoa com deficiência também poderia usufruir de momentos de ócio, contudo 

estes momentos não estariam ligados à concepção de lazer. 

Lazer, então, constitui atividade humana enquadrada no conceito amplo de 

cultura, haja vista que seu exercício promove um desenvolvimento social considerado 

indispensável para a tutela da dignidade humana23. E sendo cultura, visto sob a 

perspectiva de promoção do indivíduo numa acepção individual e coletiva, Joffre 

Dumazedier colaciona que o lazer se divide em cinco esferas concretizadoras de seu 

                                                           
20 ANDRADE, José Vicente de. Lazer – princípios, tipos e formas na vida e no trabalho. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p.. 42. 
21 Para De Masi, os períodos de ócio deveriam ser utilizados para concretização da criatividade 
do indivíduo. DE MASI, Domenico. Perspectivas para o trabalho e o tempo livre In DAMINELI, 
Mario (coord. Editorial). Lazer numa sociedade globalizada: leisure in a globalized society. 
Editores: Erivelto Busto Garcia e Francis Lobo. Trad. Mario Bresighello. São Paulo, 
SESC/WLRA, 2000, p. 136.  
22 MASI, Domenico. O ócio criativo: entrevista a Maria Serena Palieri. Trad. Léa Manzi. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2000 p. 320. 
23 FERRARESI, Camilo Stangherlim. O direito ao lazer da portadora de necessidades 
especiais na Constituição Federal. São Paulo: Porto das Ideias, 2012, p. 77. 
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conteúdo: lazeres físicos, lazeres artísticos, lazeres práticos, lazeres intelectuais e 

lazeres sociais24. 

O lazer físico seria aquele relacionado com o movimento do corpo, seja por 

meio de caminhadas, seja por meio de esportes em geral, seja por meio de ginástica 

etc.. Já os lazeres artísticos estariam associados à vivência de situações culturais, que 

se ligam ao imaginário humano, ao seu conteúdo estético na busca por um 

encantamento, beleza, de sorte a abranger todas as manifestações artísticas. Os 

lazeres práticos, por sua vez, relacionam-se a atividades cotidianas realizadas dentro 

de casa, por meio de atividades manuais. Tratando dos lazeres intelectuais, é de suma 

relevância que se ressalte sua relação com questões referentes ao raciocínio humano. 

Por fim, o lazer ainda pode ter seu conteúdo associado à perspectiva social, pautado 

na interação com outras pessoas. Nesse sentido, o lazer social permite a interação 

entre indivíduos, de sorte a motivar uma condição de integração social25. 

Diante de tal exposição, percebe-se que o lazer é deveras importante para a 

promoção do indivíduo, tanto numa perspectiva individual, quanto numa perspectiva 

coletiva. Este atua a serviço da diferenciação dos indivíduos na sociedade por meio da 

liberação do cansaço e atividades de cunho prazeroso, de sorte que estes poderiam 

se desenvolver sem levar em consideração estereótipos comportamentos26. O lazer 

ainda atua não somente como meio de promoção da liberdade por garantir que o 

indivíduo tenha liberdade de escolha no desenvolvimento de suas atividades, mas 

também como meio de recuperação psicossomática, afinal por meio desta o indivíduo 

poderá gozar de atividades que o levem a recuperação física ou mental, 

independentemente de sua condição de pessoa com deficiência ou não27.  

Deste jeito, o direito fundamental ao lazer, previsto na Constituição Federal de 

1988 no art. 6º e mencionado em diversas outras passagens do texto constitucional, 

como ocorre no art. 7º, no art. 217, no art. 227, dentre outros28, deve ser concretizado 

                                                           
24 DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, 
p. 123-129. 
25 MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. 3ª ed. Campinas: 
Autores Associados, 2002, p. 18. 
26 IWANOVICZ, Bárbara. Aspectos psicológicos do lazer In: BRRUNS, Heloisa Turini (org.). 
Introdução aos estudos do lazer. Campinas: Unicamp, 1997, p. 95-96. 
27 REQUIXA, Renato. Sugestão de diretrizes para uma política nacional de lazer. São 
Paulo: SESC, 1980, p. 47. 
28 Tratando da temática do trabalhador, alguns autores ainda associam a garantia do direito ao 
lazer nas passagens constitucionais referentes aos períodos de descanso dos trabalhadores. 
Discorda-se de tal posicionamento, afinal quando a norma fundamental do país fala em 
períodos de descanso como intervalos, repouso semanal remunerado, férias, feriados e faltas 
justificadas está em verdade tutelando o tempo livre e não o lazer propriamente dito. Nesse 
sentido: LUNARDI, Alexandre. Função social do direito ao lazer nas relações de trabalho. 
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da melhor maneira possível por conta de sua importância, em especial no que tange à 

pessoa com deficiência.  

A consagração de ações relacionadas ao lazer da pessoa com deficiência 

promove, em síntese, igualdade substancial, garantindo a dignidade almejada pela 

Constituição, bem como promovendo o bem estar social.  

3 CONCLUSÕES 

Ante o exposto, conclui-se que: 

I - A tutela dos interesses transindividuais da pessoa com deficiência faz-se 

necessária, sendo deveras importante para fins de consagração da dignidade humana 

destas pessoas que são, por vezes, vítimas de discriminações e exclusões sociais. Tal 

proteção atua como consagrador do princípio da isonomia substancial. 

II - Dentre as variadas ações afirmativas possíveis, deve-se pensar em consagração 

do direito fundamental ao lazer, uma vez que este se relaciona diretamente com a 

promoção do bem estar e autossatisfação do indivíduo. 

III - Lazeres físicos podem ser pensados para a pessoa com deficiência por meio de 

espaços públicos e privados adequados, como praças públicas com acessibilidade, 

praias com rampas, calçamento para pessoas com deficiência visual, dentre outras 

medidas. Lazeres artísticos e intelectuais podem ser consagrados para a pessoa com 

deficiência por meio da adaptação de obras e pinturas, leitores em braile, recursos de 

libras, etc. Lazeres práticos podem ser consagrados na própria residência da pessoa 

com deficiência, por meio de atividades como pintura, costura, bricolagem, dentre 

outros. Lazeres sociais devem ser estimulados por meio de grupos de apoio à pessoa 

com deficiência, bem como por meio da interação social.  

IV - A deficiência não está na pessoa, mas sim no ambiente que a circunda. Caso a 

mesma seja tratada de forma minorar ou eliminar sua deficiência, garantido estará o 

princípio da isonomia. 
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CAPÍTULO LXI 
CRIME DE INSOLVÊNCIA DOLOSA OU NEGLIGENTE PRATICADA POR 

EMPRESA? 
Gonçalo S. de Melo Bandeira1 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave  
 

1- Introdução: objectivo geral e metodologia do trabalho: 
 Este trabalho tem em consideração os critérios de avaliação exigidos no 

CONDIT II. Ou seja: a v inculação à l inha temát ica escolh ida;  o r igor de 

anál ise;  a c lareza de exposição;  o respeito pelas regras de 

normal ização; a b ib l iograf ia  atual  e representat iva;  as conclusões 

coerentes com o texto do art igo;  o respeito pelas regras restantes do 

CONDIT I I ;  bem como a capacidade de aprofundamento da pesquisa.  

Estes são o object ivo gera l  e a metodolog ia,  os quais  representam a 

in trodução. 

 

2– Breve deslindar das fontes do tipo de ilícito de insolvência dolosa punido e 
previsto no art. 227º do Código Penal Português: 
 As fontes do crime de insolvência dolosa p. e p. no art. 227º do CP são alemãs, 

austríacas e suíças.2 Assim, quem desconhece as fontes germânicas e teutónicas não 

consegue compreender as próprias normas jurídicas portuguesas. E quem não sabe, é 

como quem não vê. As designadas “insolvências puníveis” foram resgatadas daquela 

que podemos apelidar de “Ordenança concursal” para a secção 24ª do StGB, CP 

alemão: “Weiter wurden die Konkursdelikte aus der konkursordnung wieder in den 24” 

(art.s 283º e 283º d StGB, CP alemão).3 Logo, também por esta via, verificou-se uma 

adaptação às necessidades político-criminais da estratégia contra a “bancarrota 

fraudulenta, de modo a se fazer uma melhor adaptação às exigências do princípio 

constitucional fundamental da culpa. E porquê? Vejamos.  

                                                           
1 Doutor e Licenciado em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa. Autor de diversas publicações. gsopasdemelobandeira@ipca.pt 
Facebook: Gonçalo De Mello Bandeira (N.C. Sopas). Twitter:  
https://twitter.com/gsdmelobandeira  
2 Art. 283 do StGB-Código Penal alemão, art. 156º, 157º e 161º do StGB-Código Penal 
austríaco e os art.s 163º e 164º do StGB-Código Penal suíço. O CP português anterior, de 
1886, não continha uma norma jurídica similar. Assim, como o CPC-Código de Processo Civil. 
3 Jescheck, Hans-Heinrich / Weigend, Thomas, «Lehrbuch des Strafrechts § Allgemeiner Teil § 
Fünfte Auflage», Duncker & Humblot • Berlin, Alemanha, 1996, pp. 105-106. 

mailto:gsopasdemelobandeira@ipca.pt
https://twitter.com/gsdmelobandeira
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A “Primeira Lei Alemã Contra a Criminalidade Económica” de 29/7/1976 (BGNl. 

I p. 2034), com a introdução das normas jurídicas penais que diziam respeito à fraude 

sobre subvenções (art. 264º do StGB, CP alemão) e a burla de crédito (art. 265º/al. a. 

do StGB, CP alemão), abrangeu pela primeira vez duas formas características da 

moderna criminalidade do crime de “colarinho branco”, do anglo-saxónico, “white collar 

crime”. E isto através da criação de novos tipos de perigo nos quais a injecção de 

comunicação falsa é suficiente para a eventual punição. Pelo que, a ocorrência do 

dano patrimonial ao qual o dolo se dirige não necessita de ser provado.4 Mas aquilo 

que foi referido em relação às “insolvências puníveis” não foram as únicas 

consequências.  

Na secção 25ª do StGB, CP alemão, foram substituídos os crimes da usura 

(art. 302º do StGB, CP alemão na sua redacção anterior) por uma só norma jurídica 

penal contra a usura (art. 302º do StGB, CP alemão), a qual além da chamada “usura 

de arrendamento” e “usura de crédito”, abarca o aproveitamento enganoso e usurário 

de outras prestações: “… die auβer dem ausdrücklich gennanten Miet- und 

Kreditwucher auch die wucherische Übervorteilung bei sonstigen Leistungen 

einschlieβt”.  

Entretanto, a “Segunda Lei Contra a Criminalidade Económica, de 15/5/1986 

(BGBl. I p. 721) continuou a aprofundar este caminho. Tem-se em consideração as 

alterações técnicas e económicas das formas de operar no tráfico negocial, cobrindo 

desta forma as normas penais dirigidas a contrariar a criminalidade informática, a 

proteger as transacções de pagamentos que não se realizam em efectivo e à tutela de 

pessoas que procuram investimentos fiscalmente benéficos ou de alto risco. 

 Vamos então desenvolver mais ainda as fontes alemã, austríaca e suíça do 

crime de insolvência dolosa que está p. e p. no art. 227º do CP português. 

 

3 - Os problemas da “confiança” e/ou dos bens jurídicos colectivos tutelados 
por algumas áreas do “Direito penal económico” e os crimes cumulativos e/ou 
aditivos 

No que se refere à “utilização indevida” e/ou “abuso” de seguros e/ou 

Versicherungsmißrauch5, como também em relação aos actos de “burla” baseados em 

“créditos” e/ou Kreditbetrug6, exclui-se um recurso a “ponderações de confiança 

                                                           
4 Jescheck, Hans-Heinrich / Weigend, Thomas, «Lehrbuch des Strafrechts § Allgemeiner Teil § 
Fünfte Auflage», Duncker & Humblot • Berlin, Alemanha, 1996, p. 105. 
5 O exemplo é extraído do Direito alemão: cfr. § 265 do StGB. HEFENDEHL, Roland. Kollektive 
Rechtsgüter im Strafrecht. Carl Heymanns Verlag KG – Köln – Berlin – Bonn – München, 
Alemanha, 2002, pp. 252 e ss.. 
6 Cfr. § 265b do StGB.  
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colectivas” e/ou kollektive Vertrauenserwägungen. Em esta perspectiva, seria pois 

inimaginável que uma eventual confiança colectiva em uma entidade credora e 

seguradora em funcionamento possa, por meio das acções delimitadas no tipo legal, 

transformar-se em “desconfiança”.  

Para ambos os crimes e/ou delitos resta apenas a protecção de Direito penal 

transferida de modo antecipado dos bens, que, no entanto, tendo em conta as 

possibilidades razoáveis de protecção individual do detentor de bens jurídicos e a 

protecção através do “tipo legal de burla” e/ou Betrugstatbestand, não se comprova 

necessária.7 Aqui está um “caso de aplicação relevante” e/ou relevanter 

Anwendungsfall que, por excepção, não se situa ao nível do tipo legal, mas sim ao 

nível da “criminalização da doutrina da vítima” e/ou Viktimodogmatik.  

Pensamos, aliás, que a vítima deverá ter sempre um papel central no Direito 

penal em sentido amplo. Papel central que aliás, no contexto do ordenamento jurídico 

português, se aplica a todos os processos sancionatórios.8 

Mas será que o bem jurídico9 protegido pela incriminação é “apenas” o 

património de outra pessoa. O que implica rejeitar o chamado “bom funcionamento da 

economia” como outro possível bem jurídico que estaria aqui em causa?10 

Discordamos. Se duma forma imediata pode estar em causa de certa forma o 

património de outrem, já de modo mediato pensamos que será impossível negar que 

está em causa a chamada economia de mercado e/ou “economia de crédito” como um 

todo. Assim, de modo similar, o Acórdão da Relação do Porto, de 17 de Outubro de 

2012, mas também, o Acórdão da Relação de Lisboa de 21 de Maio de 2015.11 

                                                           
7 No CP português cfr. o art. 217º quanto ao crime de burla básico. 
8 Cfr. art. 32º/10 da CRP-Constituição da República Portuguesa. 
9 Cfr. art. 1º da CRP-Constituição da República Portuguesa e art. 40º do CP-Código Penal. A 
Dignidade do Ser Humano é o principal fundamento do espaço e tempo de Direito social, 
democrático, livre e verdadeiro. O direito e processo penal português visa a prevenção geral 
positiva na qual se encontra a retribuição, bem como a prevenção especial positiva através da 
hipótese de ressocialização, sem desfazer a justiça restaurativa quando necessária, adequada, 
proporcional e respeitadora da intervenção mínima nos termos do art. 18º da CRP. 
10 Neste sentido, Albuquerque, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal § à luz da 
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade 
Católica Editora, Lisboa, pp. 705 e ss.. 
11 Cfr. o Ac. TRP de 17-10-2012 , sumário retirado da CJ, 2012, T4, pág.179: “I. No crime de 
insolvência dolosa, tutela-se, directamente, o património dos credores do insolvente; e 
mediatamente, o correcto funcionamento da economia de mercado. II. Com tal crime, punem-
se condutas intencionalmente orientadas á frustação dos direitos de crédito, tanto quando elas 
conduzem a uma situação de insolvência é aparente ou simulada. III. A declaração judicial de 
insolvência constitui uma condição objectiva de punibilidade”; mas também cfr. o Ac. TRL de 
21-05-2015 : “III - O crime de insolvência dolosa- p.p. no artigo 227º do C. Penal- tem como 
bem protegido o património dos credores e mediatamente, o correcto funcionamento da 
economia de mercado, como peça fundamental do sistema socioeconómico, assim, a 
complexidade das questões surge previamente ao pedido cível , isto é, serão evidentes na 
produção das provas, ou seja, se atentarmos na alínea b) do tipo legal pelo qual o arguido vem 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0b6e53d18e8da7b680257aaa00416a93?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/42e2ad3e55311e5980257e5000570209?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/42e2ad3e55311e5980257e5000570209?OpenDocument
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Numa certa perspectiva doutrinal, como nos refere, entre outros, Roland 

Hefendehl12, os “crimes” e/ou “delitos por insolvência” e/ou die Insolvenzdelikte apenas 

pretendem proteger a “economia de crédito” e/ou Kreditwirtschaft, na medida em que 

ela se compõe dos (potenciais) financiadores individuais e dos seus interesses nos 

bens. Para estes existem as condições mencionadas sobre uma transferência 

antecipada legítima e constitucional da “protecção dos bens” e/ou 

Vermögensschutzes. 

A “burla no investimento de capital” e/ou Kapitalanlagebetrug13, como os 

“acordos que limitam a concorrência em concursos”, nomeadamente “públicos”, e/ou 

wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen14 pertencem, no OJ 

alemão – e deveriam ter o mesmo e/ou similar tratamento no OJ português –, ao “tipo 

penal do Direito penal económico” e/ou Straftatbeständen des Wirtschaftsstrafrechts 

na área nuclear que têm por base um “objecto de confiança colectivo” e/ou kollektiver 

Vertrauensgegenstand. Criminalização que tem, aliás, total legitimidade constitucional 

(constitucional).  

A relação do bem jurídico do acto delituoso com a “confiança” no “mercado de 

capitais” ou na “livre concorrência” e/ou freien Wettbewerb – e/ou “livre competição 

económica” – concretizado, v.g., no StGB15 resulta da “cumulação do equivalente 

material” e/ou materielle Äquivalent der Kumulation. E, como refere, Jorge de 

Figueiredo Dias16, “Tomada a decisão de punir” – “comportamentos em razão da sua 

                                                                                                                                                                          
pronunciado (artigo 227 -1, a), b) e nº. 3 do C.P.P.), verificamos que os elementos da prova, 
(os quais devem ser lidos conjugada e não isoladamente, bem como conexionados com os 
depoimentos das testemunhas), correspondem a ‘standards’ probatórios objectivos que exigem 
conhecimentos sobre as ‘performances’ contabilísticas e financeiras empresariais. E, estes 
serão os elementos submetidos a um juízo crítico de (des)construção dos factos, pelo julgador 
que, em regra os possui de uma forma pouco precisa”. No ordenamento jurídico português, o 
crime de insolvência está integrado no Capítulo IV, o qual tem por título “Dos Crimes Contra 
Direitos Patrimoniais”. Mas se daqui se pode retirar um argumento em dado sentido, o mesmo 
já não é possível no caso de observarmos outros ordenamentos jurídicos, pelo que se trata 
duma fundamentação que tem um valor deveras relativo. 
12 HEFENDEHL, Roland. Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht. Carl Heymanns Verlag…, 2002, 
pp. 252 e ss.. 
13 Cfr. § 264a do StGB. 
14 Cfr. § 298 do StGB. 
15 Cfr. § 298 do StGB. 
16 DIAS, J. de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral Questões Fundamentais – A Doutrina 
Geral do Crime. 1. ed. Coimbra Editora, Coimbra, Portugal, 2004, p. 140 e ss.; na 2. ed. do 
mesmo livro, actualizada e ampliada, em 2007, Jorge De Figueiredo Dias reforça a mesma 
posição, que é também similar à nossa, sobre os “tipos aditivos ou acumulativos”, continuando 
a discordar de Augusto Silva Dias, “Delicta In Se” e “Delicta Mere Prohibita”: Uma Análise Das 
Descontinuidades Do Ilícito Penal Moderno À Luz Da Reconstrução De Uma Distinção 
Clássica, tese de dissertação de doutoramento em Ciências Jurídicas apresentada na FDUL 
em 2003, tese de dissertação de doutoramento defendida em Abril de 2004, Biblioteca da 
FDUL, Portugal, 2004. v. I e II, pp. 152-154, 321, 345-347. Entretanto numa versão final com 
publicação, Coimbra Editora, Coimbra, 2008. 
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provável acumulação” – “não tem sentido agitar a objecção de que uma 

responsabilização por comportamentos aditivos ou cumulativos significaria uma 

inadmissível responsabilização por facto de outrem. Como igualmente parece 

dispensável excogitar e acolher estruturas anómalas ou atípicas de imputação, 

objectiva e subjectiva, da responsabilidade penal”.  

Estruturalmente comparáveis poderão ser e/ou são determinados crimes e/ou 

delitos económicos do Direito penal secundário, como o “abuso de informação 

privilegiada” e/ou insider trading e/ou Mißbrauch von InsiderInformationen ou, então, 

de acordo, v.g., com uma norma da AktG17, como “representante de um tal crime” e/ou 

“delito de engano” (e/ou “fraude”) e/ou Täuschungsdelikt18. Mesmo que o interesse nas 

instituições da bolsa ou o “registo comercial” (ou “mercantil”), e/ou Handelsregisters, 

seja limitado, não se exclui o “bem jurídico colectivo” da “confiança” e/ou kollektives 

Vertrauensrechtsgut. Normativo aqui seria e/ou é, pura e simplesmente, o facto de o 

objecto de confiança estar estruturado de alguma forma que possa formar confiança 

em uma colectividade não limitável.  

O regulamento e/ou regulamentação sobre o “arrependimento activo” 

(“actuante”) ou “eficaz” e/ou tätige Reue – de acordo com o StGB19 – seria, contudo 

mas também por conseguinte, contrário ao sistema em um bem jurídico de confiança. 

Embora, na nossa opinião, que frisaremos de seguida, não seja apenas a “confiança” 

que é tutelada na incriminação de práticas de abuso de mercado, rectius, abuso de 

informação e/ou insider trading. 

Deste modo, o crime de insolvência está envolvido num panorama bem mais 

complexo do que possa parecer à primeira vista. O crime de insolvência tem que ser 

enquadrado numa perspectiva bem mais diversificada e juntamente com outros 

crimes, como aliás se viu.  

 

3.1 – A recente nova redacção do art. 227º do Código Penal português, o qual p. 
e p. o crime de insolvência dolosa: 

A nova redacção é a seguinte: Art. 227º, Insolvência Dolosa: “1 - O devedor 

que com intenção de prejudicar os credores: / a) Destruir, danificar, inutilizar ou fizer 

desaparecer parte do seu património; / b) Diminuir ficticiamente o seu ativo, 

dissimulando coisas ou animais, invocando dívidas supostas, reconhecendo créditos 

fictícios, incitando terceiros a apresentá-los, ou simulando, por qualquer outra forma, 

uma situação patrimonial inferior à realidade, nomeadamente por meio de 
                                                           
17 Cfr. § 399 da AktG. 
18 HEFENDEHL, Roland. Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht. Carl Heymanns Verlag…, 2002, 
pp. 252 e ss.. 
19 Cfr. § 298 do StGB. 
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contabilidade inexata, falso balanço, destruição ou ocultação de documentos 

contabilísticos ou não organizando a contabilidade apesar de devida; / c) Criar ou 

agravar artificialmente prejuízos ou reduzir lucros; ou / d) Para retardar falência, 

comprar mercadorias a crédito, com o fim de as vender ou utilizar em pagamento por 

preço sensivelmente inferior ao corrente; é punido, se ocorrer a situação de 

insolvência e esta vier a ser reconhecida judicialmente, com pena de prisão até 5 anos 

ou com pena de multa até 600 dias. / 2 - O terceiro que praticar algum dos factos 

descritos no n.º 1 deste artigo, com o conhecimento do devedor ou em benefício 

deste, é punido com a pena prevista nos números anteriores, conforme os casos, 

especialmente atenuada. / 3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, é punível nos 

termos dos n.os 1 e 2 deste artigo, no caso de o devedor ser pessoa colectiva, 

sociedade ou mera associação de facto, quem tiver exercido de facto a respectiva 

gestão ou direcção efectiva e houver praticado algum dos factos previstos no n.º 1”.20  
Como se pode verificar, as últimas alterações estão relacionadas sobretudo com a 

nova abordagem jurídica dos “animais” que, no ordenamento jurídico português, 

deixaram de ser “coisas”. A questão é que a definição de “animais” não está ainda 

definida em definitivo pela doutrina. Não é contudo objectivo deste trabalho 

desenvolver este assunto. 

Em relação ao crime de insolvência colocou-se durante algum tempo a dúvida 

de quando é que, no seio do ordenamento jurídico português, se considerava prescrita 

a responsabilidade respectiva penal? Parece que o Tribunal da Relação de Coimbra 

com o seu Acórdão de 16 de Novembro de 2011 acabou por resolver a diferença de 

opiniõess.21 Mas também através do Acórdão de 2 de Outubro de 2013.22 

 
 

                                                           
20 Já com a redacção da Lei nº 8/2017, de 3 de Março, a qual “Estabelece um estatuto jurídico 
dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de 
novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, 
e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro”. 
21 Cfr. Ac. TRC de 16-11-2011, CJ, 2011, T.V, pág.315: § I. Tendo em conta a moldura penal 
abstracta do crime de insolvência dolosa constante do artº227º, nº1, al.a) e b) do CP, na 
redacção anterior à actual, o prazo de prescrição é de cinco anos. / II. Tal prazo só se inicia 
com a declaração de insolvência que funciona como uma condição de procedibilidade ou 
punibilidade, pois que, sem essa declaração, não pode ser instaurado procedimento criminal 
contra o agente nem este ser acusado de qualquer crime”. 
22 Cfr.  Ac. TRC de 2-10-2013 : “I. Tanto na actual como na antiga redacção do DL 48/95, de 15 
de Março, sem reconhecimento judicial de insolvência o agente não pode ser perseguido pelo 
crime de insolvência dolosa. / II. Assim, independentemente da data em que tenham sido 
praticados os actos integradores daquele ilícito penal, o prazo de prescrição do procedimento 
criminal não pode começar a correr antes da declaração de insolvência, por a tal obstar o 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 120.º do Código Penal”. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/5984a5d2202d97b180257bfd00362153?OpenDocument
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4 – Algumas notas importantes sobre o crime de insolvência dolosa p. e p. no 
art. 227º do CP: 

Estamos, por conseguinte, perante situações de impotência económica23. 

Neste caso, trata-se duma impotência dolosa, mas também pode ser negligente como 

se sabe.24 

A origem está relacionada com a relação entre os comerciantes e os seus 

credores. Entre a referida impotência económica, é possível distinguir diversas 

situações, entre as quais as chamadas “quebras fictícias”, nas quais os respectivos 

autores fingiam não ter possibilidades de pagarem as suas dívidas, dos casos em que, 

sendo a quebra real, era mesmo a incompetência  e/ou culpa que estariam em causa: 

gestão ruinosa, operações demasiado arriscadas, gastos excessivos, jogo e aposta, 

prodigalidade, entre muitas outras hipóteses.25 Se no direito romano, em sentido geral, 

todas as sanções eram possíveis incluindo a pena de morte, já na época medieval 

entra em jogo um sistema de presunções, no qual é difícil distinguir a quebra fictícia da 

quebra real e/ou culposa. Já no Séc. XX, não desfazendo a discussão doutrinal entre o 

bem jurídico património e o bem jurídico economia creditícia, muito por causa da 

investigação e prática de raiz jurídico-alemã, mas também francesa e italiana, tudo 

passou a girar mais em torno da situação de crise económica mais notória e ostensiva. 

De tal forma se caminhou neste sentido, que do bem jurídico património se passaria 

para um bem jurídico supra-individual, alicerçado na órbitra económica, fosse a 

economia creditícia, fosse a confiança nas relações comerciais, entre outras 

hipóteses. Como já vimos antes, é o próprio professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra António Pedro Nunes Caeiro que reconhece a importância 

do bem jurídico colectivo, não deixando de salientar a permanência da tutela do 

património de outrem, de outra pessoa.26 Segundo o ilustre autor, estaríamos perante, 

portanto, uma situação de défice patrimonial real ou fictício, estaríamos em face duma 

perda da capacidade de cumprir com pontualidade. Num contexto no qual se 

reconheceria que existiria uma tutela diferencial, logo se entendeu que afinal tudo 

tinha caminhado para uma espécie de falencialização do mundo civil. Ou seja, ou 

devedor pode ser, ou pode não ser, um comerciante e pode ser, ou pode não ser, um 

titular de empresa. Parece claro que, qualquer que seja a interpretação, a mesma terá 

que ter em consideração o art. 9º do Código Civil português, ou seja, a interpretação 

                                                           
23 Caeiro, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Art.s 
202º A 307º, Dirigido por Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 402 e 
ss.. 
24 Cfr. art. 228º do CP português. 
25 Caeiro, Pedro, Coimbra, 1999, idem ibidem. 
26 Caeiro, Pedro, Coimbra, 1999, idem ibidem. 
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tem que respeitar o elemento histórico, teleológico, mas ter sempre no mínimo uma 

referência literal. Isto adensa ainda mais a importância do princípio da legalidade 

criminal.27 Logo, temos que dar prioridade à interpretação da tipicidade, ilicitude, culpa 

e punibilidade. 

 

5 – A estranha relação entre, por um lado, o crime de insolvência dolosa e o 
crime de insolvência negligente e, por outro lado, a responsabilidade penal da 
pessoa colectiva, brevitatis causa, da empresa: 
 O art. 11º do CP português prevê desde finais de 2007 a responsabilidade 

penal das pessoas singulares e a responsabilidade penal das chamadas pessoas 

colectivas.28 Mas poderá uma empresa, qualquer que ela seja, privada, pública ou 

cooperativa, praticar o crime de insolvência dolosa ou o crime de insolvência 

negligente, p. e p., de modo respectivo nos artigos 227º e 228º do CP português? A 

pergunta até parece ser irreal. Mas a resposta é muito clara, a empresa, ou mesmo 

qualquer pessoa colectiva – diríamos melhor organização -, não pode praticar, nem o 

crime de insolvência dolosa, nem o crime de insolvência negligente. E não pode por 

uma razão muito simples, é que o legislador se encarregou propositadamente de fazer 

isso na redacção do art. 11º/2 do CP português, a qual não prevê que a “pessoa 

colectiva”, que a organização, possa em efectivo praticar estes crimes p. e p. nos 

artigos 227º e 228º do CP português. Basta aliás ler a redacção do nº 2 do art. 11º do 

CP português.29 Mas terá sentido esta excepção quando a mesma empresa, pessoa 

colectiva ou organização – pública, privada ou cooperativa – pode praticar uma série 

                                                           
27 Cfr. art. 29º/1 da CRP-Constituição da República Portuguesa, bem como o art. 1º do CP 
português. Canotilho, J.J. Gomes / Moreira, Vital (2007). «CRP § Constituição da República 
Portuguesa § Anotada § Artigos 1.º a 107.º», Volume I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora. 
28 Cfr. art. 11º do CP português. Sobre o assunto, bem antes da alteração do art. 11º do CP 
português que até finais de 2007 apenas previa a responsabilidade penal das pessoas 
singulares, Bandeira, Gonçalo S. de Melo (2004). “ ‘Responsabilidade’ Penal Económico e 
Fiscal dos Entes Colectivos § À Volta das Sociedades Comerciais e Sociedades Civis sob a 
Forma Comercial”, Editora Almedina, Coimbra; mas também depois, com várias edições, 
Bandeira, Gonçalo S. de Melo (2016). “Abuso de Informação, Manipulação do Mercado e 
Responsabilidade Penal das ‘Pessoas Colectivas’ – ‘Tipos Cumulativos’ e Bens Jurídicos 
Colectivos na ‘Globalização’ “ – Edição Revista e Ampliada com Texto Extra – Editorial Juruá, 
Portugal, Lisboa (5.ª tiragem). 
29  Cfr. art. 11º/2 do CP português: “- As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com 
exceção do Estado, de pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de poder público e de 
organizações de direito internacional público, são responsáveis pelos crimes previstos nos 
artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º sendo a vítima 
menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 
285,º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 376.º, quando cometidos:  
a) Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de 
liderança; ou  
 b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma 
violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem”.  
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muito longa de outros crimes como por exemplo: fraude fiscal (art. 103º do Regime 

Geral das Infracções Tributárias), branqueamento (v.g. de capitais, art. 368º/A do 

Código Penal português), especulação (art. 35º do Regime Jurídico das Infracções 

Anti-Económicas e Contra a Saúde Pública), poluição (art. 279º do Código Penal), 

entre inúmeros outros exemplos?! 

 

6- Conclusões, resultados e contribuições para a temática 
 Uma vez que é o próprio Código Penal, através do cumprimento inevitável pelo 

aplicador do Direito do elemento literal e, portanto em respeito ao princípio 

constitucional fundamental da legalidade30, que impede a prática dos crimes de 

insolvência dolosa e insolvência negligente, então o erro permanence. O resultado 

permanence actual e válido: é preciso alterar a legislação sob pena de violação do 

princípio fundamental constitucional da igualdade conjugado com o princípio 

constitucional da culpa, entre outros.31 Ou seja, esta irresponsabilidade criminal da 

empresa pelos crimes de insolvência dolosa e insolvência negligente coloca em causa 

tudo o que foi afirmado até aqui neste trabalho, quer quanto às raízes profundas da 

incriminação, quer quanto ao bem jurídico em causa. Tudo se torna caricato do ponto 

de vista jurídico-científico. 
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A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA EMPRESA E A ÉTICA ANIMAL: 
REFLEXÕES SOBRE O USO DA PELE ANIMAL NA INDÚSTRIA DA MODA 

Gisele Bonatti1 
Universidade Candido Mendes 

Introdução  

Na atual sociedade de consumo, modelo de sociedade desenvolvido após a 

Revolução Industrial, a produção de produtos tornou-se muito mais eficiente. 

Principalmente nos Estados Unidos, se optou por manter um ritmo de crescimento 

econômico em constante expansão. O setor da moda é um dos setores que mais 

ganhou destaque neste cenário econômico. 

A indústria da moda inclui uma grande diversidade de atividades econômicas, 

indo desde a criação de modelos de roupa e todo o processo para a fabricação e 

distribuição de seus produtos no mercado. 

O mercado global de vestuário é avaliado em 3 trilhões de dólares 

representando 2% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.  Em 2015, Andrew Morgan, 

através de seu documentário “The true Cost”, faz uma crítica sobre o custo humano e 

ambiental que envolve a indústria da moda. Surpreendentes estatísticas são 

mostradas no filme, como por exemplo, 80 bilhões de peças de roupa são compradas 

a cada ano em todo o mundo, o que representa 400% a mais do que uma década 

atrás.  

Os impactos ambientais da indústria da moda são diversos, desde o uso de 

agrotóxicos no plantio do algodão, utilização de substâncias tóxicas no processo de 

fabricação têxtil até a produção imensurável de resíduos durante e após a fabricação 

dos artigos. Entretanto, neste trabalho, trataremos de forma específica sobre o 

impacto dessa indústria sobre os animais. 

Deste modo, em consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável, 

faremos uma breve reflexão sobre a responsabilidade socioambiental da indústria da 
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moda e a ética animal. Nos questionamos, será que as marcas vinculadas à  indústria 

da moda, que utilizam pele de animais para a fabricação de seus artigos são 

consideradas sustentáveis?     

A discussão sobre o comércio de pele de animais para a fabricação de 

vestuário (roupa e acessórios) está cada vez mais tomando espaço no mundo jurídico 

e político, o que torna o tema deste trabalho ser atual e importante, oferecendo alguma 

contribuição para a análise dessa problemática pelos cientistas do Direito, requerendo 

um estudo e desenvolvimento mais profundo em outra oportunidade. 

1. Desenvolvimento sustentável  
Nas últimas décadas o termo “desenvolvimento sustentável” tem sido 

frequentemente utilizado em discursos políticos, educacionais, cidadania corporativa 

ou qualquer outro que se pretenda fundamentar com argumentos éticos para uma 

sociedade justa. Entretanto, a maior parte das pessoas concorda com a ideia de 

desenvolvimento sustentável, mas ninguém parece saber muito sobre. Apenas temos 

uma ideia vaga de desenvolvimento sustentável, ou como este poderia ser alcançado. 

Por não existir uma definição única, isso permite que exista um excesso de 

liberdade para utiliza-lo facilitando sua aplicação de forma indevida alcançando um 

resultado oposto ao significado original de sustentabilidade. Citamos como exemplo o 

título do artigo do economista Wilfred Beckerman (1995), que de forma irônica diz 

“Como você gostaria da sua ´Sustentabilidade`, senhor? Fraca ou forte?” . Em outras 

palavras, nenhum Estado ou corporação nega a importância da preservação do 

equilíbrio ambiental, mas sempre que isso represente algum custo, o tão falado 

princípio do desenvolvimento sustentável é interpretado de acordo com a conveniência 

de cada um, levando a uma mínima proteção dos recursos naturais, ou talvez, 

nenhuma proteção. 

O Relatório Brundtand, também chamado de “Nosso Futuro Comum”, de 1987, 

das Nações Unidas, define  “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades.” (BRUNDTLAND,1987,p.3) .Em outras 

palavras, desenvolvimento sustentável é aquele que promove uma justiça para a 

presente geração (justiça intrageracional) e para as gerações futuras (intergeracional). 

Se a definição de desenvolvimento sustentável exposta no Relatório Bruntland 

é suficiente para uma efetiva orientação governamental, isso é polêmico até os atuais 

dias. Entretanto, ainda que existam críticas em relação à superficialidade, 

ambiguidade desse relatório, podemos notar que seu conteúdo não perdeu de vista a 
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proteção ambiental ao prever como propósito do desenvolvimento sustentável a 

melhoria da qualidade de vida humana ao viver dentro da capacidade dos 

ecossistemas da Terra.  

Diante da vagueza e generalidade do termo “desenvolvimento sustentável”, nós 

compartimos a ideia defendida por Klaus Bosselmann (2015), que o desenvolvimento 

sustentável deve ser entendido como desenvolvimento sustentável ecológico. Isso 

quer dizer que a proteção ambiental deve ser pré existente ao desenvolvimento. Não 

existe desenvolvimento sem preservação e reparação dos recursos naturais. Deve-se 

abandonar a ideia de que o desenvolvimento econômico está do lado oposto a 

proteção ambiental. Ou existe desenvolvimento sustentável ecológico ou não existe 

desenvolvimento algum.  

Não existe sucesso econômico em cima de um meio ambiente degradado, 

impedindo as presentes e futuras gerações disfrutarem de seus direitos como saúde, 

água, alimentos, moradia e inclusive à vida.  

Nesta linha, a indústria da moda foi a segunda atividade mais poluidora do 

século XX (a do petróleo foi a primeira) e a segunda que mais consumiu recursos 

naturais (depois da agricultura) (CARVALHAL,2016,p.196). O cenário não muda para 

melhor, piora cada vez mais. Sendo assim, para que a referida atividade seja 

considerada sustentável, deve-se buscar um desenvolvimento que impacte menos o 

meio ambiente. 

2. A responsabilidade socioambiental das empresas  
O estagio mais avançado da evolução do conceito de responsabilidade social é  

a responsabilidade socioambiental. Segundo Lemos (2013, p.62) pode ser definida em 

quatro etapas essa evolução.  

A primeira fase, as empresas negavam o conceito de responsabilidade social, 

argumentando que geravam empregos, pagavam impostos e que a questão social era 

responsabilidade do Estado.  

Posteriormente, denominada por Lemos (2013,p.63), surge a fase  “filantropia 

empresarial”, que consiste em ações pontuais e doações periódicas, geralmente 

respondendo de forma positiva, às solicitações de grupos. Ou execução de projetos 

desvinculados das reais necessidades da comunidade e da estratégia corporativa. 

A terceira fase, “responsabilidade social da empresa”, os empresários 

entendem que além de gerar o lucro para os acionistas, deve-se pensar no bem estar 
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dos funcionários, a qualidade de vida das comunidades aonde estão instaladas e da 

sociedade como um todo 

Por fim, a quarta e última fase, “responsabilidade socioambiental” que em 

teoria é aquela que atua em prol da sociedade e do meio ambiente, adotando o 

conceito de desenvolvimento sustentável, como a conciliação dos resultados 

econômicos, sociais e ambientais. Entretanto, a generalidade do termo 

desenvolvimento sustentável repercute no conceito de responsabilidade 

socioambiental, tornando-se este último mais um termo vago.  

A seguir faremos uma breve análise sobre a responsabilidade socioambiental 

das marcas que fazem uso da pele de animais para a fabricação das peças de 

vestuário. 

3. A responsabilidade socioambiental na indústria da moda e o uso da pele 
de animais 
Diversas marcas de roupas e acessórios utilizam como matéria-prima pele de 

animais. O mais comum é o couro derivado da pecuária, entretanto, outros animais 

também são usados para a fabricação de casacos, jaquetas, detalhes em outras 

peças de roupas e acessórios como bolsas, cintos,  sapatos, echarpes. 

Segundo Mark Oaten, diretor executivo da “International Fur Federation”, IFF, 

(em português Federação Internacional de Peles) , em 2015 foram produzidos em 

torno de 71,27 milhões artigos de pele de animal, dentre esses, visom, raposa, 

chinchila, coelho, num valor aproximadamente 3, 57 bilhões de dólares. O Brasil é um 

dos maiores produtores de pele de chinchila do mundo, sozinho contribui com um 

sexto da produção. A maior parte vem de países europeus, incluindo a Dinamarca,  

Hungria e  Romênia. A Finlândia e a China juntas representaram cerca de 95% dos 

quase nove milhões de peles de raposa produzidas globalmente em 2015 (OATEN, 

2016).  

A crítica que abordamos neste trabalho sobre o uso da pele desses animais, 

consiste em dois aspectos. O primeiro é sob o  viés da ética animal, trazendo o 

sacrifício que estes animais sofrem desde o momento de sua captura ou confinamento 

em cativeiro até o momento de suas mortes feitas de forma cruel. O segundo aspecto 

são impactos no ecossistema produzidos pelo tratamento da pele e inclusive pelo 

desmatamento para a pecuária. 
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3.1 A ética animal  
Os vídeos feitos pela organização internacional de direitos dos animais “People 

for the ethical treatment of animals” (PETA), “The truth behind angora fur” e “dogs 

killed for leather”, ilustram perfeitamente o objetivo central deste tópico.  

O primeiro vídeo trata sobre a forma que a pele do coelho angorá é removida 

por uma determinada fábrica de pele na China, aonde 90% da pele desse animal é 

encontrada. Assim mostra, que os coelhos são amarrados, esticados, enquanto os 

funcionários retiram suas peles com as mãos os deixando em carne viva e gritando de 

dor. Depois o animal é jogado em uma cela para que se recupere e novamente volte a 

passar pelo mesmo processo dentro de um prazo em torno de 2 meses. A situação em 

que vivem é degradante. Segundo o relatório da PETA, não há nenhuma norma que 

regule o tratamento destes animais.  

O segundo vídeo mostra que cães são espancados e mortos e suas peles são 

transformadas em luvas de couro, cintos, revestimento de jaquetas e outros 

acessórios para serem vendidos em diversos países. Os funcionários agarram o cão e 

prendem a cabeça com pinças de metal e depois a golpeiam com um pedaço de 

madeira. Os animais ficam inconscientes enquanto suas peles estão sendo 

arrancadas. Alguns cães latem e se contorcem, muitos têm a garganta cortada. Um 

funcionário diz ao investigador do PETA, que a empresa abate em torno de 100 à 200 

animais por dia.2 

Outro caso que podemos citar, foi a investigação sobre a indústria de pele 

russa. Neste estudo foi demonstrado que a fazenda Luzhskoye, deixa os animais 

(visom, guaxinim, raposa e outros)  em gaiolas apertadas em média 3 anos antes de 

serem mortos para  tirarem suas peles. Para matar os animais, estes recebem uma 

substância chamada “dithylin”, responsável pela eutanásia (STEWART, 2016), .  

Irina Novozhilova, presidente do centro de proteção animal VITA (Vegan 

International Teachers Association), afirma que a droga usada na Rússia para matar 

os animais sob eutanásia, paralisa os músculos do animal, incluindo aqueles usados 
                                                           
2 Muitas são as campanhas para a conscientização para o não uso da pele de animais. A PETA 
França,  divulgou um comercial para falar sobre como eram feitos bolsas, roupas e acessórios 
de couro. No vídeo “Les dessous de cuir”, a PETA criou uma loja falsa chamada “The Leather 
Work”, apenas vendendo itens de couro animal (couro falso). Situada no Central World, ponto 
de comércio de Bangkok, na Tailândia. Ao abrir as bolsas, as pessoas encontravam sangue, 
tripas, coração (tudo falso), que causava espanto e repulsa nas pessoas. O objetivo era chocar 
e lembrar os consumidores que aqueles cintos, bolsas ou sapatos eram frutos de extrema 
crueldade para com os animais (DAERO, 2016). De acordo com as informações disponíveis na 
página web da PETA, após a campanha contra o uso da pele de angorá, mais de 200 marcas 
deixaram de vender produtos com esse material(PETA,2016). 
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para respirar. Logo, a morte é mais lenta e o animal está totalmente consciente sem 

respirar, sendo muito mais cruel (STEWART, 2016). 

A lista de exemplos é vasta para ilustrar a crueldade feita a milhares de animais 

que são utilizados para fornecer material para a indústria da moda. Como vimos, 

existem animais que vivem em cativeiros, mantidos em jaulas minúsculas e imundas. 

Segundo a organização Projeto Esperança Animal (PEA), investigações feitas 

recentemente nos Estados Unidos, descobriram que as práticas mais comuns de 

abate são: a quebra da coluna cervical e a eletrocussão anal (fritando os órgãos 

internos do animal). Além dos animais criados em cativeiros, existem os animais que 

são capturados por armadilhas e sofrem tanta dor, que para escapar muitas vezes 

comem suas próprias patas. Muitos morrem antes mesmo do caçador chegar para 

coletá-los.   

Com isso posto, observamos que há dois posicionamentos. Por um lado temos 

a indústria da pele que considera o animal um objeto para ser utilizado como fonte de 

renda, visando seu lucro sem se preocupar com o bem estar daqueles. Por outro, 

temos os ativistas ambientais que lutam pelos direitos dos animais. Eis que surge a 

análise  da ética animal. 

A ética animal, como o próprio nome diz, é a ética aplicada ao ser não humano. 

Durante muito tempo, filósofos como Aristóteles, Descartes, Heidegger, Lévinas e 

Lacan, justificavam o poder do humano sobre o não humano no argumento de que 

características específicas em termos de pensamento e linguagem os diferenciavam. 

Contudo, em posição contrária, Jeremy Bentham (1878-1832) e Jonh Stuart Mill (1806-

1873), defendem a visão utilitarismo clássico. Estes filósofos entendem que os animais 

não humanos, apesar de não serem racionais, são seres sencientes, isto é, seres 

capazes de sentir prazer e dor. 

De acordo com o utilitarismo clássico, a moralidade das nossas ações é 

determinada pelas consequências, sendo assim, deveríamos optar por ações que 

possam trazer resultados que afetem outros seres. O prazer está relacionado ao bom 

e a dor, sofrimento ao ruim. Logo, para se ter uma conduta ética, o sujeito deve 

ponderar todas as alternativas existentes na prática de determinado ato e escolher 

aquela que produza mais prazer que sofrimento para todos os atingidos pelo seu 

resultado (LORENÇO,2008, p.354). 

Nesta linha, não resta dúvida que as empresas que aplicam as práticas cruéis 

para obtenção de pele de animais não são éticas. Não sendo éticas não são 

sustentáveis. Logo, não cumprem com a responsabilidade socioambiental.  
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Existem marcas que se preocupam em passar para o público a imagem de 

empresa sustentável, contudo isso não é suficiente para a efetiva proteção dos 

animais. Normas devem regular especificamente o tema da utilização da pele animal 

na indústria da moda. 

   Por isso, antes de passarmos para o nosso último tópico, entendemos ser 

importante e significativo o movimento legislativo que trata especificamente da 

questão.   

As práticas de crueldade e maus tratos aos animais não é tema recente e já é 

pensando há muito tempo pelo Estado. O Decreto-lei 24.645 de julho de 1934, já 

previa que “todos os animais são tutelados do Estado” e proibia qualquer tipo de 

crueldade e maus tratos. A proibição de tais práticas foram reiteradas em normas 

posteriores como a Lei de proteção a fauna, (Lei 5.197/67, artigo 27), Lei de Crimes 

Ambientais (Lei 9.605/98,  artigo 32) e inclusive encontra-se positivado em nossa atual 

Constituição de 1988, em seu artigo 225, parágrafo 1º inciso VII.  

Entretanto, apesar de já estar previsto tanto a nível constitucional como 

infraconstitucional, o tema ainda encontra-se muito escasso na jurisprudência e pouco 

é estudado pelos cientistas jurídicos quando se trata  da ligação entre a indústria da 

moda e o sofrimento dos animais. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro aponta 

para uma evolução apresentando projeto de leis e leis que cuidam do tema. 

Recentemente, foi aprovada a lei 16.222, de junho de 2015, do município de 

São Paulo. Estabelece em seu artigo 3º “Fica proibida a comercialização de artigos de 

vestuário, ainda que importados, confeccionados com couro animal criados 

exclusivamente para a extração e utilização de pele, no âmbito do Município de São 

Paulo”.  

O projeto de lei 684/2011 visa criminalizar o uso de peles de animais em 

eventos da moda. Assim, sugere que ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/1998), seja acrescido do seguinte texto “é crime o uso de peles de animais 

silvestres, domésticos ou domesticas, nativos ou exóticos em eventos de moda no 

Brasil. Pena de reclusão, de um a três anos, e multa”. Na justificativa desse projeto, 

reitera-se que a atividade da indústria de pele é extremamente cruel, “o sofrimento já 

começaria na captura do bicho, que pena nas mãos dos caçadores – as focas por 

exemplo, são mortas a pauladas na cabeça, para não danificar a pele.” Além disso, 

fundamenta que vários outros produtos atendem o inverno brasileiro, como tricô e 

peles sintéticas. E que ao contrário do que acontece com vacas e frangos, mortos para 
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alimentar pessoas, a indústria da moda sacrifica os animais para alimentar a vaidade 

humana.  

No âmbito internacional alguns países já proíbem fazendas de criar animais 

para a produção de peles. A modo de exemplo: Holanda foi o primeiro país do mundo 

a proibir a criação de raposas em 1995 e chinchila em 1997, Inglaterra e País de 

Gales (The Fur Farming (Prohibition) Act 2000, 23 de novembro de 2000), Áustria em 

2004 (Federal Act on the Protection of Animals), Croácia proibiu a criação de animais 

para a produção de peles desde 2006 (Animal Protection Act).  

3.2 Desmatamento e pecuária 
Antes de passarmos as nossas considerações finais, nos parece importante 

esclarecer que a crítica ao uso da pele de animais da indústria da moda não se limita 

ao pensamento ético animal. O couro proveniente da pecuária gera grandes impactos 

no ecossistema. 

A pecuária bovina é a principal causa imediata do desmatamento na Amazônia 

(RIVERO,2009). Pecuária é a atividade de criação de gado. Desta atividade obtemos a 

carne para a alimentação e o couro. O couro serve para a confecção de sapatos, 

bolsas e cintos, seguida da fabricação de móveis e estofamentos para automóveis.  

Logo, a moda também financia o desmatamento (CARVALHAL, 2016,p. 231).  

 Uma das principais causas das mudanças climáticas no mundo, incluindo o 

aquecimento global é a pecuária (SANTOS, et al.,2011). Parte das terras desmatadas 

para a pecuária, são desmatadas ilegalmente (WELLE, 2014). O que se conclui que 

produtos feitos de couro, muitas vezes são provenientes de uma pecuária ilegal. 

 Em relação ao material de origem de desmatamento ilegal, ao comprarem o 

couro, as confecções devem se preocupar em certificar se o material tem procedência 

legal. Não é algo simples porque muitas vezes as empresas compram um couro não 

diretamente das fazendas de gado, e sim de um terceiro. Desta forma são diversas 

pessoas participando na cadeia de produção, tornando-se difícil chegar à origem do 

produto. 

 Como uma alternativa para a solução do problema, hoje já existem outras 

opções de tecido, como por exemplo o couro vegetal, elaborado de látex extraído por 

comunidades de seringueiros da Amazônia. As marcas que adotam a produção isenta 

de couro animal, são chamadas de “marcas veganas”.  
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Considerações finais 

A falta de regulamentação sobre a questão do uso de pele de animais na 

indústria da moda não é tratada de forma específica. Isso aliado a generalidade e 

vagueza do conceito de desenvolvimento sustentável e responsabilidade 

socioambiental, permite que animais sejam diariamente sacrificados.  

Em plano filosófico existe uma vasta doutrina sobre a ética animal. Entende-se 

que o animal é um ser senciente, logo passível de sentir prazer e dor. Para que o 

comportamento seja considerado ético, a conduta de uma pessoa deve resultar 

sempre que possível, mais prazer que dor, uma vez que a dor é considerada algo 

ruim, sofrimento.  

As empresas que comercializam pele de animais, ainda que cumpram com 

todas as normas existentes, o que na realidade muitas não cumprem, causam em 

alguma medida sofrimento aos animais, seja pelo tamanho de suas celas, seja pela 

aplicação de substâncias tóxicas, seja por lhes retirarem de seus habitats naturais e 

em última instância lhes retirarem o direito à vida.  

Soma-se ao sofrimento dos animais, os impactos ao ecossistema produzidos 

pela atividade pecuária. Entende-se que o desmatamento necessário para o 

desenvolvimento desse tipo de atividade e o gás metano produzido pelo boi, é uma 

das principais causas para o aquecimento global.  

Propomos que direito e ética devem estar juntos. As normas devem reafirmar o 

pensamento ético ambiental e ético animal. Já há movimentação tanto a nível 

internacional como nacional para propor a proibição da criação de animais para a 

fabricação de pele, assim como proibição da comercialização desse produto, como a 

lei 16.222/2015 municipal de São Paulo. Nesta linha, considerando que a moda influi 

na cultura e consequentemente no consumo, entendemos que o Projeto de Lei 

684/2011, que proíbe os artigos com pele de animal em eventos da moda é uma 

excelente iniciativa para tratar do problema. 

Por fim, concluímos que o setor da indústria da moda, que se desenvolve a 

base de crueldade de animais e degradação ambiental, por único e exclusivo motivo 

de atender a futilidade de determinadas pessoas, não é ético, não é sustentável, não 

cumpre com a responsabilidade socioambiental da empresa. Ainda que uma 

determinada marca tenha uma política de bem estar para seus empregados, colabore 

com comunidades aonde estejam instaladas, possua um sistema de logística reversa 

para tratar de seus resíduos, não poderá ser reconhecida como empresa sustentável 
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se para a confecção de seus artigos é utilizado pele de animais (mesmo que cumpra 

com as normas vigentes ambientais). Tema de extrema importância que merece ser 

aprofundado. 

Para encerrar, compartindo o pensamento de Mahatma Gandhi, “A grandeza 

de um país e seu progresso podem ser medido pela maneira como trata seus 

animais”. 
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CAPÍTULO LXIII 

LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA Y LA LEY 
ESPAÑOLA 4/2013, DE 4 DE JUNIO: SU TRASCENDENCIA PARA LA 

NORMATIVA TURÍSTICA 

Teresa Estévez Abeleira1 
Universidad de Vigo. 

I.- Planteamiento 
Dentro de la categoría de los arrendamientos urbanos, los destinados a usos 

distintos del de vivienda son aquellos arrendamientos que, recayendo sobre una 

edificación, tienen como destino primordial uno distinto del de satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario. A su vez, de entre los arrendamientos 

destinados a usos distintos del de vivienda, destacan los arrendamientos de fincas 

urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, a los que se 

refiere el art. 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos  

(en adelante LAU/1994), a cuyo estudio dedicaremos este trabajo, en el que 

evidenciaremos que cuando tales arrendamientos se destinan a fines turísticos ya no 

pueden quedar al amparo de la legislación arrendaticia, por lo que les será de 

aplicación la normativa turística que la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido 

aprobando en los últimos años, en base a la competencia que hayan asumido en 

materia turística en sus respectivos Estatutos de Autonomía conforme al art. 148.1.18 

de la Constitución española de 1978 (en adelante CE), con mayor profusión después 

de la Ley 4/2013, de 4 de junio. 

II.- Los arrendamientos de temporada. 
En el arrendamiento de temporada se cede el uso temporal y oneroso de una 

vivienda sin que el arrendador se obligue a prestar servicio o prestación alguna de 

carácter turístico en beneficio del arrendatario, que no tendrá en ella su residencia 

habitual. 

II.1.- La calificación de un contrato de arrendamiento como de temporada. 
Siendo el arrendamiento de temporada un contrato de ocupación temporal de 

la vivienda, no es determinante que el período de vigencia del contrato sea por 

períodos propiamente vacacionales, o de duración mayor o menor, porque lo que 

ciertamente define al contrato de arrendamiento de temporada es que la finca 
                                                           
1 Doctora en Derecho. Abogado y Profesora de Derecho civil de la Universidad de Vigo. 
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arrendada no constituya la vivienda permanente del arrendatario2. Poco importa que la 

duración del contrato coincida con épocas concretas del año o que sea de tan sólo 

unos pocos meses si durante ese tiempo el contrato se celebra al objeto de cubrir la 

necesidad permanente de vivienda del inquilino. Es, por tanto, la finalidad del contrato 

y no la duración del mismo la que determina que un contrato pueda ser calificado 

como arrendamiento de temporada. 

A pesar de que el art. 3 de la LAU/1994 establece que “1. Se considera 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo 

sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el 

artículo anterior. 2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de 

fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra (…)”, 

cuando el legislador emplea el término temporada no quiere identificarlo con una 

estación del año, por más que explícitamente se refiera al verano, porque cuando 

añade “cualquier otra”, está tratando de aclarar el alcance de la expresión “temporada” 

para referirse a espacios cortos de tiempo en los que el arrendatario pueda usar de la 

vivienda sin que constituya su residencia habitual pues, como acabamos de señalar, el 

contrato de arrendamiento de temporada se trata de una variante del de uso para 

distinto del de vivienda y, por tanto, de duración ocasional, ya sea “en los meses de 

verano, Navidad, otras festividades y algunos fines de semana”3, ya sea con “carácter 

temporal y puntual”4. Tal interpretación del texto de la legislación arrendaticia vigente 

coincide con la que la doctrina hacía del art. 2.1 LAU/19645, con una redacción similar 

a la del actual art. 3.2 LAU/1994, salvo porque mientras la ley derogada parecía exigir 

la ocupación efectiva de la vivienda durante los períodos de tiempo convenidos, la ley 

vigente únicamente requiere que las partes pacten a la celebración del contrato su 

duración temporal, y así lo plasmen en el mismo. 

En parecidos términos se ha pronunciado la jurisprudencia, fundamentalmente 

sobre contratos celebrados durante la vigencia de la ley de arrendamientos derogada, 

resultando especialmente interesante la STS de 19 de febrero de 19826 al establecer 

                                                           
2 ROJO AJURIA, L., “Comentarios al artículo 3”, Comentario a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, Madrid, Civitas, 1995, p. 76. 
3 SAP de Alicante de 29 de mayo de 2008, ponente UBEDA MULERO, JUR 2008, marg. 
274639. 
4 Para poder, de esta forma, el arrendatario atender mejor a sus padres, según consta en la 
SAP de Guadalajara de 19 de julio de 2012, ponente NAVARRO GUILLÉN, AC 2012, marg. 
1463, F.J. 2º. 
5 RODRÍGUEZ AGUILERA, C. y PERÉ RALUY, J., Derecho de arrendamientos urbanos, vol. I, 
Barcelona, Bosch, 1965, p. 183. 
6 Ponente SEIJAS MARTÍNEZ, RJ 1982, marg. 784, Considerando 2º. En los mismos términos, 
la STS de 15 de diciembre de 1999, ponente GULLÓN BALLESTEROS, RJ 1999, marg. 9352, 
F.J. 3º. 
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que la nota esencial que caracteriza a los arrendamientos de temporada es el haberse 

convenido el uso y disfrute, mediante el pago de la renta correspondiente, de una 

vivienda durante el plazo concertado en atención, no a la necesidad permanente que 

el arrendatario tenga de ocuparla para que le sirva de habitual residencia familiar, sino 

para habitarla transitoriamente, “debiendo entenderse este requisito de «temporalidad» 

de un modo amplio y flexible cuando claramente se infiera que el uso y ocupación de 

que el inmueble es objeto responda a exigencias circunstanciales, esporádicas o 

accidentales determinantes del contrato y elevadas expresamente a la condición de 

causa por las partes”. Como recoge la SAP de Pontevedra de 10 de noviembre de 

20167, “puede afirmarse que el arrendamiento de temporada se configura por dos 

elementos: el negativo, de no constituir la residencia habitual del locatario y no tener 

vocación de permanencia o de satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario; y 

el positivo, de la limitación temporal u ocasional de los períodos de ocupación, 

verificados de manera más o menos discontinua y con una mayor o menor frecuencia, 

pero siempre interrumpidos por la preferencia otorgada al hogar habitual, único que 

cubre la necesidad permanente de ocupación, frente a las motivaciones de mera 

conveniencia, comodidad o capricho determinantes del arriendo”, de manera “que el 

requisito de temporalidad de la ocupación guarda relación, no con el plazo de vigencia 

cronológico, sino con la finalidad a la que va encaminado el arrendamiento 

determinante de su ocupación”. 

Por este motivo, un contrato de arrendamiento en el que se pacte por las partes 

que su duración será por más de una temporada, esto es, que el arrendatario ocupará 

la vivienda en determinada época o épocas del año, en años sucesivos, se considera 

por la doctrina8, acertadamente, como un contrato de arrendamiento de temporada, 

siempre que el arrendatario no tenga en ella su domicilio, porque, tal como señala la 

SAP de Málaga de 16 de febrero de 20019, “la sucesión de los distintos contratos de 

arriendo (durante cuatro años) no determina por sí sola el carácter de domicilio 

habitual del apelante”10. 

                                                           
7 Ponente ALMENAR BELENGUER, JUR 2016, marg. 266948, F.J. 2º. 
8 ORDÁS ALONSO, M., “Comentario al artículo 3. Arrendamiento para uso distinto del de 
vivienda”, Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, 6ª ed., BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Cizur Menor, Thomson Reuters – Aranzadi, 2013, p. 116. 
9 Ponente MARTÍN REYES, JUR 2001, marg. 162422, F.J. 3º. 
10 En cambio, un contrato de arrendamiento de vivienda renovado sucesivamente durante más 
de diez años, sin finalidad vacacional, no se admite por la SAP de Málaga de 19 de julio de 
2001, ponente TORRES CUELLAR, JUR  2001, marg. 321750, F.J. 2º, como contrato de 
arrendamiento de temporada, pues el inquilino tenía la vivienda “a su entera disposición” todo 
el año, ocupándola de modo permanente como lugar de residencia habitual. 
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II.2.- Régimen jurídico del arrendamiento de temporada 
 El arrendamiento de temporada se rige por la voluntad de las partes y, en su 

defecto, por lo dispuesto en el Título III de la LAU/1994 y, supletoriamente, por lo 

dispuesto en el Código Civil, sin perjuicio de la aplicación imperativa de las 

disposiciones contenidas en los Títulos I y IV de la misma ley. 

 Ello significa que  las partes podrán determinar los términos del contrato 

siempre que no vulneren dos exigencias legales, esto es, que el arrendatario preste 

una fianza en metálico equivalente a dos mensualidades (art. 36.1 LAU/1994), lo que a 

nuestro parecer puede resultar excesiva, si tenemos en cuenta que la duración de 

estos contratos será, normalmente, inferior a ese plazo11, y que se observe la libertad 

de forma contractual por las partes (art. 37 LAU/1994), de manera que los contratos de 

arrendamiento de temporada podrán ser escritos u orales, en cuyo caso las partes 

podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato de 

arrendamiento, haciendo constar en él la identidad de los contratantes, la identificación 

de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás 

cláusulas que las partes hubieran libremente acordado. 

Por otro lado, salvo que las partes excluyan de forma expresa los siguientes 

derechos, contenidos en el Título III de la LAU/1994, en caso de venta de la vivienda 

arrendada, el adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones del 

arrendador (art. 29 LAU/1994) y el arrendatario tendrá derecho de adquisición 

preferente sobre la misma (arts. 31 y 25 LAU/1994) 12; el arrendador está obligado a 

realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean 

necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al 

uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al 

arrendatario (arts. 30 y 21 LAU/1994); en caso de incumplimiento por cualquiera de las 

partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere 

cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución 

del contrato; en concreto, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato 

por falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago 

                                                           
11 En el mismo sentido, ROJO AJURIA, L., “Comentarios al artículo 3”, op. cit., p. 77, y 
MARTÍNEZ CAÑELLAS, A., “La cesión del uso de la vivienda a no residentes: contrato de 
alojamiento (de estancias turísticas) en viviendas y el contrato de arrendamiento de temporada, 
conforme a la Ley del Turismo de las Islas Baleares tras la reforma de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos”, Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes 
Balears, núm. 15, 2014, p. 162, propone de lege ferenda una modificación de la norma que 
permita exigir una fianza proporcional al plazo de duración del arrendamiento de temporada. 
12 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 31. Derecho de adquisición 
preferente”, Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, 6ª ed., BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 985. 
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haya asumido o corresponda al arrendatario, por falta de pago del importe de la fianza 

o de su actualización, por la realización de daños causados dolosamente en la finca o 

de obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea 

necesario o cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, 

nocivas, peligrosas o ilícitas (arts. 35 y 27 LAU/1994); y si el arrendatario, al término 

del contrato o en los supuestos de falta de pago de la renta, no abandona la vivienda 

voluntariamente, el arrendador podrá acudir a los tribunales al objeto de lograr su 

desahucio. 

II.3.- El uso turístico en los contratos de arrendamiento de temporada 
Los contratos de arrendamiento de temporada de una vivienda que estamos 

analizando pueden tener por objeto su disfrute vacacional, dada la previsión que el 

texto legal hace sobre la posibilidad de arrendar una vivienda para su uso por plazos 

de tiempo cortos, con independencia de que éste sea en época estival o en cualquier 

otra. De cumplirse las previsiones analizadas anteriormente, no habría duda de que 

estaríamos ante contratos de arrendamiento de temporada vacacional. Sin embargo, 

en ocasiones, el uso de esas viviendas va acompañada del disfrute de determinados 

servicios turísticos complementarios, lo que impide la calificación del contrato de 

arrendamiento como de temporada y determina su adscripción a los contratos de 

viviendas de uso turístico que, sin dejar de ser contratos de arrendamiento13, ya no 

estarán sometidos a la legislación de arrendamientos urbanos y al Código civil, 

pasando a regularse por la normativa sectorial específica, allí donde exista, tal como 

se desprende del nuevo párrafo e) del art. 5 de la LAU/1994, introducido por la Ley 

4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 

de viviendas14, sin perjuicio de que en las Comunidades Autónomas que carezcan de 

regulación propia15 continuarán bajo el régimen de los arrendamientos de temporada, 

que no sufre modificación, tal como se expresa en el Preámbulo  de la última ley. 

Debemos tener en cuenta que cada vez es mayor el número de personas que 

opta por esta modalidad de alojamiento turístico, lo que provoca un fuerte impacto 

económico en el entorno de las viviendas y evidencia su importancia para el turismo y 

la economía en general. Según el III Barómetro del Alquiler Vacacional en España 

                                                           
13 Del mismo parecer, ORDÁS ALONSO, M., “Comentario al artículo 3…”, op. cit., p. 175.  
14 CAMPUZANO TOMÉ, H., “El alquiler de viviendas de uso turístico a partir de la Ley 4/2013: 
la necesaria interpretación conjunta de la LAU y de la legislación turística autonómica”, Revista 
crítica de Derecho inmobiliario, núm. 749, 2015, p. 1209. 
15 La generalidad de las Comunidades Autónomas cuentan actualmente con normativa que 
regula las viviendas de uso turístico, con la salvedad de Murcia, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, La Rioja, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
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201616, pionero en nuestro país, el número de viajeros que se han alojado en 

viviendas de uso turístico en los años 2015 y 2016 ha crecido exponencialmente y este 

tipo de alojamientos gana fuerza frente a los alojamientos turísticos tradicionales 

(hoteles, casas rurales, etc.). Asimismo, constata una reducción de la estancia media 

respecto a los resultados de 2014, aunque ésta queda compensada por el incremento 

en la frecuencia de contratación de esta modalidad de alojamiento en el período 

analizado y por el aumento del gasto medio. Las familias son los principales usuarios 

de las viviendas de uso turístico, aunque también las parejas y grupos de amigos 

optan por esta modalidad de alojamiento por su comodidad, precio y ubicación, así 

como por las posibilidades que pueda ofrecer el entorno y alrededores de la vivienda. 

II.4.- La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas 
 Hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio, los contratos de 

arrendamiento de vivienda celebrados para estancias cortas con fines vacacionales o 

turísticos se encuadraban como arrendamientos de temporada y, en consecuencia, 

estaban sujetos a las disposiciones de la LAU/1994 y al Código civil. Sin embargo, la 

inclusión de un nuevo apartado en el art. 5 de la LAU/1994 por la Ley 4/2013, de 4 de 

junio, concretamente la letra e), provoca la exclusión del ámbito de aplicación de la 

LAU/1994 de “la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 

equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en 

canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a 

un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”17. 

 Por lo tanto, sólo la existencia de normativa sectorial autonómica específica 

permitirá acoger en su ámbito de aplicación a los contratos de arrendamiento de 

vivienda para uso turístico18. En otro caso, como señalábamos anteriormente, tales 

contratos continuarán rigiéndose por las disposiciones de la LAU/1994 sobre el 

arrendamiento de temporada.  

                                                           
16 HOMEAWAY, III Barómetro del Alquiler Vacacional en España 2016, en 
https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-
vacacional-espana-2016, (02/04/2017). 
17 CAMPUZANO TOMÉ, H., “El alquiler de viviendas …”, op. cit., p. 1207, critica la adición del 
nuevo apartado al art. 5 de la LAU/1994 por entender que los contratos que excluye del ámbito 
de la ley, de facto, ya no estaban sometidos a la normativa arrendaticia, sino incluidos en el 
ámbito de aplicación de la legislación turística autonómica. Anteriormente, en el mismo sentido, 
CARRASCO PERERA, A., “Comentarios al Proyecto de Ley de reforma de los arrendamientos 
de viviendas”, Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 4, 2012, pp. 120-121. 
18 Estas nuevas formas de alojamiento reciben diferentes denominaciones, por ejemplo, 
viviendas de uso turístico en Galicia, Madrid, Cataluña, Asturias, Castilla y León y Aragón; 
viviendas con fines turísticos en Andalucía o viviendas vacacionales en Canarias.  

https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-vacacional-espana-2016
https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-vacacional-espana-2016
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III.- Los arrendamientos de vivienda de uso turístico 
Según el art. 148.1.18 de la Constitución española de 1978 “las Comunidades 

Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: promoción y 

ordenación del turismo en su ámbito territorial”. En base a ello, las diferentes 

Comunidades Autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía la 

competencia en materia de turismo para, posteriormente, dictar diferentes 

disposiciones normativas sectoriales.  

III.1.- La normativa autonómica turística 
Baleares fue la pionera en la regulación de los contratos de alojamiento 

turístico, con el Decreto 55/2005, de 20 de mayo, seguida, entre otras, de Cataluña, 

con el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre; la Comunidad de Madrid, con el 

Decreto 79/2014, de 10 de julio; Aragón, con el Decreto 80/2015, de 5 de mayo; 

Canarias, con el Decreto 113/2015, de 22 de mayo; o Andalucía, con el Decreto 

28/2016, de 2 de febrero. Más recientemente, Galicia aprobó el Decreto 12/2017, de 

26 de enero; y Castilla y León el Decreto 3/2017, de 16 de febrero. 

III.2.- Caracterización de los arrendamientos de vivienda de uso turístico  
 Los contratos de arrendamiento de viviendas de uso turístico son aquellos que 

tienen por objeto la cesión del uso de una vivienda amueblada y en condiciones de 

inmediata disponibilidad, a terceras personas con fines turísticos, de forma reiterada y 

a cambio de una contraprestación económica, para estancias de corta duración. 

 Para poder iniciar la actividad turística basta con que el propietario o la persona 

física o jurídica que le represente presente una declaración responsable de inicio de 

actividad, con carácter obligatorio, ante el organismo competente de cada Comunidad 

Autónoma que, a su vez, procederá a su inscripción en el registro competente en cada 

una de estas.  

 Existen limitaciones a las viviendas de uso turístico que vienen determinadas 

tanto por los usos del suelo, de acuerdo con las normas urbanísticas, como por las 

propias normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios en que esté 

ubicado el establecimiento turístico. Las viviendas de uso turístico deberán estar 

situadas en suelo de uso residencial, y así se exige por el Decreto gallego 12/2017 

(art. 5.6) y por el Decreto canario 113/2015 (art. 3) 19, que prohíbe el alquiler 

vacacional en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas. Otras regulaciones, en 

cambio, no inciden de manera significativa en los aspectos urbanísticos relacionados 

                                                           
19 El art. 3 del Decreto canario 113/2015 ha sido recurrido por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). 
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con la ubicación de las viviendas de uso turístico, tal es el caso del Decreto madrileño 

79/2014. Por otro lado, no podrá ejercerse actividad turística alguna en un inmueble 

sometido al régimen de propiedad horizontal si los estatutos de la comunidad de 

propietarios, debidamente inscritos en el Registro de la propiedad, prohíben el ejercicio 

de tal actividad turística. Es ciertamente difícil que los estatutos contengan previsión al 

respecto antes de la entrada en vigor de las respectivas normas autonómicas, siendo 

destacable la dificultad de que tal prohibición se plasme por una modificación 

estatutaria posterior, una vez iniciada la actividad turística, si tenemos en cuenta que 

según el art. 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal será necesaria la unanimidad del 

total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de 

participación, para cualquier modificación de los estatutos de la comunidad, habida 

cuenta de que entre los propietarios se encontrará el titular de la vivienda de uso 

turístico20. 

III.2.1.- Cesión del uso de la vivienda 
 La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la 

actividad turística en la vivienda de uso turístico. La cesión del uso es normalmente de 

la totalidad de la vivienda, y así se prevé por la mayor parte de la normativa sectorial. 

Sólo, excepcionalmente, admiten la cesión por habitaciones el Decreto andaluz 

28/2016 (art. 5.1) y la Ley de Turismo del País Vasco 13/2016 (art. 54), en los que se 

exige que el propietario resida en la propia vivienda, a diferencia del Decreto asturiano 

48/2016 (art. 12.1), que también admite la cesión por habitaciones sin necesidad de 

que el propietario de la vivienda resida en ella.  

Que la cesión de la vivienda sea de su totalidad o de sólo alguna de sus 

habitaciones no es una cuestión menor y, en nuestra opinión, permite diferenciar esta 

modalidad de alojamiento turístico, el de la totalidad de la vivienda, de otras formas de 

alojamiento por habitaciones –sin perjuicio de que haya normativas autonómicas que 

permitan el arrendamiento de habitaciones- que ya contaban con regulación específica 

con anterioridad, tal es el caso de las pensiones, por lo que estimamos que debe 

mantenerse la identidad de esta modalidad arrendaticia como alojamiento de la 

totalidad de la vivienda, lo que permitirá su diferenciación de esas otras formas de 
                                                           
20 En Cataluña esta cuestión cobra especial importancia por los problemas de convivencia 
generados entre los turistas que optan por esta modalidad de alojamiento y los vecinos del 
inmueble en que se ubique. Si bien la jurisprudencia venía considerando que esta actividad 
turística tenía la connotación de molesta (STSJ de Cataluña de 20 de febrero de 2012, ponente 
VALLS GOMBAU, RJ 2012, marg. 10019), a partir de la STSJ de Cataluña de 19 de mayo de 
2016, ponente ABRIL CAMPOY, RJ 2016, marg. 3653, F.J.4º, se considera que el uso turístico 
de las viviendas no supone una actividad contraria a la convivencia normal en una comunidad 
de vecinos, y sólo podrá tildarse de anómalo o antisocial el uso que se haga atendidas las 
conductas o actuaciones que merezcan la consideración de incívicas en el caso concreto.  
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alojamiento por habitaciones para las que las exigencias de calidad nada tienen que 

ver con las contempladas en la normativa sectorial para las viviendas de uso turístico. 

III.2.2.- La vivienda debe estar amueblada y en condiciones de inmediata 
disponibilidad 

La vivienda debe estar completamente equipada y acondicionada al objeto de 

que pueda estar disponible de manera inmediata. Los requisitos y servicios mínimos, a 

pesar de que todas las Comunidades Autónomas participaron en la elaboración de 

unas bases homogéneas para la determinación de las prestaciones que deben ofrecer 

las viviendas de uso turístico, varían de unas regulaciones sectoriales a otras. El 

carácter flexible del Decreto gallego 12/2017, que únicamente especifica que las 

viviendas deben estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y 

enseres para su utilización inmediata (art. 39.1), le hace menos restrictivo que la 

normativa sectorial de otras Comunidades Autónomas que, por ejemplo, exigen o un 

número mínimo de habitaciones o estancias, tal es el caso del Decreto de Castilla y 

León 3/2017 (art. 7.2); o el servicio wifi, así el Decreto madrileño 79/2014 (art. 18.3); o 

utensilios o equipamiento específico, como en el art. 10 del Decreto canario 113/2015; 

o información en castellano e inglés, como prevé, entre otros, el Decreto aragonés 

80/2015; o que haya de contar con una placa distintiva, como exige el Decreto 

asturiano 48/2016 (art. 13.g)). 

III.2.3.- Servicios turísticos complementarios 
En las viviendas de uso turístico el propietario, ya directamente, ya a través de 

empresas contratadas al efecto, prestará a los usuarios ciertos servicios 

complementarios de carácter turístico. Con carácter general, el prestador del servicio 

debe ofrecer una vivienda en perfectas condiciones higiénicas, prestar el servicio de 

limpieza de la misma, asegurar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos y 

de todas las instalaciones, informar sobre las normas de convivencia del inmueble en 

que esté ubicada la vivienda, ofrecer información turística de la localidad, así como de 

los servicios sanitarios o de emergencias. 

Por otro lado, las viviendas de uso turístico podrán disponer de normas de 

régimen interior que establezcan reglas de obligado cumplimiento para las personas 

usuarias durante su estancia. En ellas podrán fijarse las condiciones de admisión, las 

reglas de convivencia y funcionamiento, así como todo aquello que permita y 

favorezca el uso normal de las instalaciones, equipamientos y servicios, sin que 

puedan contravenir lo dispuesto en la legislación vigente. Tales normas favorecen, a 

nuestro parecer, la normal y pacífica convivencia entre los usuarios de la vivienda y los 
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vecinos del inmueble, por lo que llama la atención que la normativa sectorial tan sólo 

faculte al explotador de la vivienda de uso turístico para su otorgamiento21. 

Se exige la llevanza de libros registro y de partes de entrada de viajeros, al 

igual que en el resto de establecimientos turísticos, que se remitirán a la Policía. No se 

exige, en cambio, con carácter general, el otorgamiento de un contrato a la entrada de 

los turistas, pues la cesión del uso de la vivienda puede realizarse verbalmente, salvo 

que alguna de las partes exija la plasmación del contrato por escrito. 

III.2.4.- La cesión turística de la vivienda debe ser habitual 
 La totalidad de las regulaciones turísticas exige que para que pueda 

entenderse que el arrendamiento de vivienda es para uso turístico, la cesión de la 

misma debe producirse de manera reiterada o habitual, en estancias de corta 

duración. 

La habitualidad se requiere por el Decreto catalán 159/2012 (art. 66), que 

considera cesión reiterada cuando la vivienda se cede dos o más veces en el mismo 

año por periodos de tiempo continuo igual o inferior a 31 días, y por el Decreto 

madrileño 79/2014 (art. 3.2), que entiende por habitualidad el ejercicio de la actividad 

turística durante un período mínimo de tres meses continuados durante el año 

natural22. Otras regulaciones sectoriales, sin embargo, fijan como criterios que 

determinan la habitualidad que se facilite el alojamiento por tiempo inferior a un mes y, 

al menos, una o más veces y por tiempo máximo al año y que la oferta de la vivienda 

se haga a través de canales turísticos, como ocurre con el Decreto andaluz 28/2016 

(art. 3.2). En cambio, el Decreto gallego 12/2017 (art. 5.2) vincula la habitualidad con 

la cesión de la vivienda dos o más veces dentro del período de un año en estancias de 

corta duración, inferior a treinta días consecutivos, sin que se haga alusión a los 

canales de oferta turística. 

Todo ello no significa, en nuestra opinión, que el titular de la vivienda de uso 

turístico no pueda tener en ella su residencia habitual. Por el contrario, la actividad 

turística de la vivienda es compatible con la actividad arrendaticia de temporada, 

cuando se cumplan las previsiones de la LAU/1994, sin perjuicio de que el propietario 

del inmueble pueda tener, asimismo, en ella su domicilio. 

                                                           
21 Así se refleja en el Decreto gallego 12/2017 (art. 40.1) o en el Decreto asturiano 48/2016 (art. 
16). 
22 Únicamente el Decreto madrileño 79/2014 exige, asimismo, una duración mínima de la 
estancia en viviendas de uso turístico que fija en cinco días (art. 17.3). Tal apartado del 
precepto ha sido anulado por la STSJ de Madrid de 31 de mayo de 2016, ponente GUILLO 
SÁNCHEZ-GALIANO, JUR 2016, marg. 127744, F.J. 7º. 
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III.2.5.- La contraprestación económica 
Por tratarse de un contrato de arrendamiento, la cesión del uso de la vivienda 

por terceras personas para fines turísticos se hará a cambio de una contraprestación 

económica. 

En las diferentes reglamentaciones sectoriales se concreta que los precios 

deben exponerse en cada vivienda en lugar visible. Sin embargo, a la hora de 

especificar los servicios que incluyen las diferencias son significativas, porque si bien 

el Decreto andaluz 28/2016 (art. 8) incluye en el precio los suministros de agua, 

energía y climatización así como el uso de ropa de cama y baño y limpieza de 

habitaciones, el Decreto aragonés 80/2015 (art. 11) señala que su cuantía será libre. 

Mayor inconcreción muestra el Decreto gallego 12/2017 (arts. 40.2 y 8), cuando se 

limita a señalar que los precios no pueden vulnerar la normativa de protección de los 

consumidores y usuarios. 

III.2.6.- La comercialización de las viviendas de uso turístico 
La generalidad de las disposiciones sectoriales autonómicas señalan que la 

promoción o comercialización de las viviendas de uso turístico debe hacerse a través 

de los canales de oferta turística, que no definen, limitándose a incluir en el concepto a 

las agencias de viajes, centrales de reserva u otras empresas de mediación y 

organización de servicios turísticos, incluidos los canales de intermediación virtuales, 

así como la inserción de publicidad en los espacios de los medios de comunicación 

social relacionados con los viajes y estancias en lugares distintos a los del entorno 

habitual de los turistas23. 

 Un caso particular es el de Galicia, en cuyo Decreto 12/2017, a pesar de 

señalar su Preámbulo que la tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda 

habitual para fines turísticos se vio favorecido por las nuevas tecnologías, dando lugar 

a la creación de empresas que a través de sus páginas webs ofertan este tipo de 

alojamientos para su contratación en línea de una forma rápida y sencilla, se omite en 

su articulado toda referencia a los canales de oferta turística como el modo de realizar 

la comercialización y promoción de las viviendas de uso turístico. Esta solución nos 

parece especialmente acertada y responde a la flexibilidad que caracteriza al Decreto 

gallego 12/2017, porque al prescindir de los canales de oferta turística como los únicos 

instrumentos de comercialización y promoción de las viviendas de uso turístico 
                                                           
23 Según el III Barómetro del Alquiler Vacacional en España 2016, las webs de viviendas 
vacacionales son la principal fuente empleada para la elección y contratación del alojamiento, 
según aparece en HOMEAWAY, III Barómetro del Alquiler Vacacional en España 2016, en 
https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-
vacacional-espana-2016, (02/04/2017). 

https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-vacacional-espana-2016
https://www.homeaway.es/info/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016/iii-barometro-alquiler-vacacional-espana-2016
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consigue evidenciar que existen diferentes modos de comercialización (art. 5.1), ya 

sea a través de empresas turísticas, ya a través de los propios propietarios, dando a 

conocer su inmueble a través de blogs o páginas webs creadas al efecto, ya a través 

de ciertas personas jurídicas, como inmobiliarias que, utilizando plataformas de 

comercialización y páginas webs, pueden llegar a un elevado número de potenciales 

usuarios. 

III.2.7.- Su distinción del contrato de arrendamiento de temporada 
 Además de ser diferente la regulación de una y otra modalidad de 

arrendamiento, tal como hemos señalado anteriormente, uno y otro contrato presentan 

otras divergencias que consideramos de especial interés.  

El objeto sobre el que recae la relación arrendaticia es diferente, una vivienda 

que debe reunir unas características físicas y de equipamiento concretas en el 

arrendamiento de vivienda de uso turístico, que no se exigen en el arrendamiento de 

temporada. La prestación de servicios turísticos complementarios también marca 

diferencias esenciales, pues tales servicios se exigen en el arrendamiento de 

viviendas de uso turístico, siendo desconocidos en el arrendamiento de temporada.  

La duración del contrato, que en ambos contratos  puede pactarse libremente, 

será por un período corto y sin que se destine la vivienda a satisfacer la necesidad de 

vivienda permanente del inquilino en el arrendamiento de temporada, lo que 

caracteriza también al arrendamiento de viviendas de uso turístico, con la 

particularidad de que en este último supuesto la normativa reguladora establece unos 

plazos máximos de duración, que no se señalan en la legislación arrendaticia para el 

arrendamiento de temporada. 

Por lo que respecta a la forma del contrato, para ambas modalidades 

arrendaticias rige el principio de libertad de forma, pues podrán celebrarse oralmente o 

por escrito, con la especialidad del contrato de arrendamiento de viviendas de uso 

turístico -común a los contratos de alojamiento turístico- de que a la llegada de cada 

turista debe cubrirse un parte de entrada de viajeros, en el que se plasmarán ciertos 

datos del establecimiento, del usuario, así como el sello del establecimiento y la firma 

del viajero. 

Finalmente, si el turista no abandona el inmueble una vez terminado el plazo 

contratado, el titular de la vivienda de uso turístico únicamente podrá ponerlo en 

conocimiento de la policía para que pueda actuar en consecuencia. En cambio, el 

inquilino de un contrato de arrendamiento de temporada que no abandona 

voluntariamente la vivienda una vez finalizado el contrato podrá ser desahuciado.  
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IV.- Conclusiones 
I.- El arrendamiento de temporada constituye una modalidad del arrendamiento para 

uso distinto del de vivienda que se significa precisamente por tener una finalidad 

diferente de la de necesidad permanente de vivienda del inquilino. Su utilización 

ocasional por el propietario de la vivienda para dar cobijo a contratos de alojamiento 

turístico propició la promulgación de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 

II.- La Ley 4/2013, de 4 de junio, excluyó explícitamente del ámbito de aplicación de la 

LAU/1994 la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 

equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en 

canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a 

un régimen específico, derivado de su normativa sectorial, con lo que únicamente se 

plasma legalmente que estos contratos se regirán por la normativa turística 

autonómica, cuando la hubiere, quedando los arrendamientos ajenos a la finalidad de 

vivienda permanente por período determinado y con carácter vacacional circunscritos 

al arrendamiento de temporada, cuya regulación no sufre alteración.  

III.- La Ley 4/2013, de 4 de junio, determinó, asimismo, que las Comunidades 

Autónomas que todavía no habían ejercido su competencia exclusiva en materia de 

viviendas de alquiler de uso turístico, procedieran a aprobar su respectiva normativa 

sectorial, quedando en la actualidad sólo algunos territorios sin regulación específica. 

IV.- Las diferencias entre los contratos de arrendamiento de temporada y de cesión de 

viviendas de uso turístico son significativas, revistiendo particular importancia las que 

se refieren a la duración del contrato y al objeto y sus características físicas, sin olvidar 

la trascendencia que en sede de arrendamientos turísticos tiene la declaración 

responsable de inicio de la actividad turística, y su comercialización, que no procede 

en los arrendamientos de temporada. 

V.- La posibilidad de que el propietario de una vivienda pueda tener en ella su 

residencia habitual y, además, ceder su uso a cambio de un precio, ya a través del 

contrato de cesión de vivienda de su uso turístico -respetando los tiempos máximos de 

duración y de reiteración anual, además de los requisitos exigidos en la normativa 

sectorial-, ya a través de los contratos de arrendamiento de temporada -cuando el uso 

del inmueble supere los límites temporales referidos y no vaya acompañado de la 

prestación de servicios turísticos a favor del arrendatario-, confiere a aquél unas 

magníficas posibilidades de uso y explotación de su inmueble, que podrán redundar en 

importantes beneficios económicos. 



 



 
 

 
 

CAPÍTULO LXIV 
 

MEDIAÇÃO CIVIL E COMERCIAL – PONTES ENTRE OS CAMINHOS DO JUDICIAL E DO 

EXTRAJUDICIAL 
 

Lurdes Varregoso Mesquita1  
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 
1. Enquadramento 

A Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio 

de 2008, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial2, 

determina que os Estados-Membros devem promover o recurso à mediação e garantir 

que as partes que a ela recorrem possam confiar num quadro jurídico previsível 

através de um enquadramento normativo que aborde, em especial, aspectos 

fundamentais do processo civil. (cfr. Considerando 7). 

Com esse intuito, a Lei da Mediação (LM), aprovada pela Lei n.º 29/2013, de 19 

de abril, previu elementos de conexão entre a mediação e o ambiente judicial e, além 

disso, criou um regime que não impede as partes de, frustrada a mediação, 

recorrerem a um meio heterocompositivo, judicial ou arbitral, pela circunstância de 

terem entretanto decorrido prazos de prescrição ou caducidade (art. 8.º da Directiva e 

art. 13.º LM).  

Esses elementos de conexão têm expressão nos regimes da mediação pré-

judicial e da mediação intra-processual, e ainda na atribuição de força executória aos 

                                                           
1 (Doutora em Direito pela Universidade de Vigo, Professora Adjunta do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave e Professora Auxiliar Convidada da Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique).  
2 Pelo menos  nos litígios transfronteiriços, a interpretação do conceito “civil e comercial” deve 
ser feita com recurso à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, como bem 
alerta BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España – Tras la 
aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, Tirant lo Blanch, 2013, p. 123. Assim, o conceito de 
«matéria civil e comercial» tem, necessariamente, uma leitura própria, adequada aos cânones 
da União Europeia, e não pode ser objecto de uma interpretação exclusivamente consentânea 
com os ordenamentos jurídicos internos de cada Estado-Membro. Ver, em especial a primeira 
conclusão da Sentença de 14 de Outubro de 1976, onde se diz: Para la interpretación del 
concepto de «matéria civil y mercantil» a fin de aplicar el Convénio de 27 de septiembre de 
1968, relativo a la competência judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en matéria 
civil y mercantil, en particular su Título III, procede referirse, por una parte, a los objetivos y al 
sistema del Convénio y, por outra parte, a los princípios generales que se deducen de todos los 
sistemas jurídicos nacionales y no remitirse al Derecho de uno cualquiera de los Estados 
interesados (Assunto 29/76 – LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contra 
Eurocontrol) in VIRGÓS SORIANO, M.; RODRÍGUEZ PINEAU, E., Espacio Judicial Europeo en 
Materia Civil y Mercantil: Jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas, Navarra, 
2005, pp. 11 e ss.. 
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acordos de mediação, em especial através de sentença homologatória de acordo 

celebrado extrajudicialmente. Também a convenção de mediação e a sua eventual 

violação suscitam questões de natureza processual.  

O processo civil serve, assim, de aliado da mediação e desse modo se constrói o 

novo paradigma do direito de acesso à justiça e a nova arquitectura da administração 

da justiça3. 

 

2. Convenção de mediação 
Celebrada convenção de mediação para litígios futuros, designadamente através 

de cláusula inserta num contrato, para eventuais litígios emergentes dessa relação 

jurídica contratual, as partes obrigam-se, em caso de ocorrer litígio, a submeter a sua 

resolução à mediação (art. 12.º LM). Se em face do litígio emergente, um dos 

outorgantes não respeitar a convenção e propuser acção judicial, a parte não faltosa, 

réu na acção, tem ainda a possibilidade de fazer accionar a convenção em sede 

processual. Para o efeito, terá de arguir a falta mediante requerimento apresentado até 

ao momento em que apresentar o seu primeiro articulado sobre o fundo da causa, ou 

seja, no prazo da contestação (art. 12.º.4 LM). Embora esta solução pareça inócua 

face à voluntariedade da mediação, a lei reforça o controlo recíproco das partes e 

responsabiliza-as pelo acordo celebrado. Invocada a preterição da convenção de 

mediação, questão que não é de conhecimento oficioso, o tribunal suspende a 

instância e remete o processo para a mediação. Caso contrário, isso significa que o 

réu se conforma e aceita o recurso à via judicial, pelo que ocorre a revogação tácita da 

convenção de mediação e a acção prossegue nos seus termos. 

 

3. Mediação pré-judicial 
A mediação pré-judicial4 está prevista no art. 13.º LM, onde se regula o uso do 

procedimento de mediação prévio à eventual apresentação de um litígio em tribunal, 

sem que as partes fiquem prejudicadas pelo decurso dos prazos de prescrição ou 

                                                           
3 Sobre a contextualização dos meios de resolução alternativa de litígios nas sociedades 
contemporâneas e a sua caracterização, vide PEDROSO, J.; TRINCÃO, C., DIAS, J. P., 
Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma da 
administração da justiça (análise comparada), Centro de Estudos Sociais da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, 2001; FRADE, C., A Resolução Alternativa de Litígios 
aplicada ao sobreendividamento dos consumidores: virtualidades da mediação. Relatório do 
Observatório do Endividamento dos Consumidores, Centro de Estudos Sociais da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra, 2002; BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles en España – Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, Tirant lo 
Blanch, 2013, pp. 31-53. 
4 Sobre a mediação pré-judicial, ver CEBOLA, C. M., A mediação pré-judicial em Portugal: 
análise do novo regime jurídico, Revista da Ordem dos Advogados, Vol.I-IV, Ano 70, 2010, pp. 
441-459. 
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caducidade, face às delongas da mediação, porquanto, os mesmos ficam suspensos 

durante a mediação (art. 13.º, n.º 3 a 6 LM). Porém, a circunstância de as partes 

usarem da mediação pré-judicial não as impede, de acordo com o regime entre nós 

vigente, de qualquer uma delas lançar mão da propositura de uma acção judicial, 

mesmo que o procedimento de mediação ainda se encontre pendente. Porém, a lei 

portuguesa não prevê, expressamente, a consequência processual para esta situação. 

A lei espanhola, por exemplo, estipula que a parte pode invocar, no processo judicial, 

a pendência da mediação como causa impeditiva do conhecimento da causa pelo 

tribunal (art. 10.º LM Espanhola). No caso português, será razoável aplicar, por 

analogia, o regime previsto para a violação de convenção de mediação, nos termos do 

n.º 4, do art. 12.º, da Lei 29/2013, com as devidas adaptações. 

 

4. Mediação intra-processual 
A mediação intra-processual é aquela que tem lugar na pendência de um 

processo que corre termos no tribunal (art. 273.º do CPC). Os diferentes meios de 

resolução de litígios não devem constituir alternativas em etapas estanque, sob pena 

de se perder em eficácia e celeridade. Contrariamente, há ganhos recíprocos e as 

partes sentem-se motivadas na procura dos meios extra-judiciais de litígios se estes 

forem introduzidos no sistema judiciário num esquema articulado e complementar, 

sem perdas de garantias e sem desvirtuar o carácter e os princípios enformadores de 

cada tipologia judicial versus extra-judicial. 

Se as partes celebrarem o acordo, o mesmo é remetido a tribunal, 

preferencialmente por via electrónica, seguindo-se os termos definidos na lei para a 

homologação dos acordos de mediação. A submissão do acordo a homologação 

parece ser um imperativo legal, porém, a solução mais concordante com o carácter 

voluntário da mediação é entregar às próprias partes a decisão de submeter, ou não, o 

acordo a homologação judicial. Assim, se as partes chegarem a acordo, apesar de a 

mediação ocorrer em processo judicial pendente, não deverá ser obrigatória a 

submissão do acordo a homologação, em respeito pelo princípio da voluntariedade e 

também para defesa da confidencialidade. Bastará, nesse caso, que as partes 

requeiram a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide. 

 

5. Força executória dos acordos de mediação  
Sobre as motivações do legislador europeu e os contornos que pretendeu 

imprimir ao regime de executoriedade dos acordos de mediação, pode afirmar-se que: 
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- A força executória do acordo de mediação é essencial para que as partes confiem 

neste meio de resolução de litígios, sem correrem o risco, em caso de incumprimento 

do acordo, de terem de calcorrear a via declarativa para acertamento do direito; 

- A segurança do sistema é ainda mais forte se a formação do título executivo passar 

pela intervenção judicial, através de despacho homologatório; 

- A força executória do acordo de mediação pode funcionar ope leges ou, consoante 

os casos, emanar de homologação judicial ou acto autêntico de autoridade 

competente;  

- A atribuição de força executória ao acordo de mediação, quando dependente de acto 

judicial ou não judicial, deve ser um efeito que opera em resultado da vontade das 

partes, que o requerem em conjunto ou uma com o consentimento da outra; 

- Tendo em conta o Considerando 22 da Directiva, as regras em vigor nos Estados-

Membros relativas à execução de acordos resultantes da mediação não são 

afectadas, pelo que se mantêm, naturalmente, mesmo em relação aos litígios 

transfronteiriços; 

- O critério do respeito pela ordem pública é fundamental na atribuição da força 

executória.  

Neste contexto, atendendo ao enquadramento da matéria na legislação 

processual portuguesa, estão criadas condições de formação de títulos executivos no 

âmbito dos acordos de mediação, por diversas vias: i) sem necessidade de 

homologação judicial do acordo de mediação, mesmo que celebrado por mero 

documento particular, desde que respeite os requisitos previstos no art. 9.º, da Lei da 

Mediação, caso em que se forma título executivo nos termos do art. 703.º, al. d), do 

CPC; ii) através de homologação judicial requerida pelas partes, nos termos do art. 

14.º, da Lei da Mediação, equiparável às sentenças, havendo lugar a um título 

executivo nos termos do art. 703.º, al. a) e 705.º, do CPC; iii) através de acordo de 

mediação elaborado por documento particular sujeito a termo de autenticação, 

circunstância em que o título executivo resulta do art. 703.º, al. b), do CPC.  

 
i) Executoriedade dos acordos de mediação sem necessidade de 

homologação judicial 
O ordenamento jurídico português sempre foi tradicionalmente generoso para 

com a atribuição de força executória a documentos particulares assinados pelo 

devedor. Até à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2013, eram 

considerados títulos executivos os documentos particulares, assinados pelo devedor, 

que importem constituição ou reconhecimento de obrigações pecuniárias, cujo 

montante seja determinado ou determinável por simples cálculo aritmético de acordo 
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com as cláusulas dele constantes, ou de obrigação de entrega de coisa ou de 

prestação de facto (art. 46.º, n.º 1, al. c), do antigo CPC). 

Sucede que o novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 41/2013, de 26 

de Junho, e em vigor desde 1 de Setembro de 2013, trouxe uma inversão nesta 

tendência5. A referida alínea c), que corresponde à mesma alínea do art. 703.º do 

Código de Processo Civil actual, passou a ter a redacção seguinte: os títulos de 

crédito, ainda que meros quirógrafos, desde que, neste caso, os factos constitutivos da 

relação subjacente constem do próprio documento ou sejam alegados no 

requerimento executivo. 

Resulta do exposto que, até 1 de Setembro de 2013, os acordos de mediação 

celebrados por documento particular assinado pelas partes que respeitassem os 

requisitos da al. c) do art. 46.º, acima transcrito, eram títulos executivos e permitiam o 

acesso à acção executiva6. Após a entrada em vigor do novo Código de Processo 

Civil, a força executória dos acordos de mediação celebrados ao abrigo da Lei 29/2013 

passou a ter cobertura legal ao abrigo da al. d) do art. 703.º (os documentos a que, por 

disposição especial, seja atribuída força executiva) conjugado com o art. 9.º da Lei da 

Mediação. 

Tendo em conta a evolução legislativa em matéria de títulos executivos, não é de 

estranhar que tenha sido criado um título executivo extraordinário para os acordos de 

mediação, não só para manter o carácter executório do documento, mas também para 

incluir mais garantias na constituição do título, que passou a revestir mais exigências 

na sua formação, e corresponder assim às orientações da Directiva 2008/52/CE. 

 Como questão prévia à análise dos requisitos de exequibilidade dos acordos de 

mediação à luz da legislação actualmente em vigor, é de interesse fazer notar que os 

acordos de mediação celebrados antes da entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil mantêm a sua força executória, pelo que podem dar lugar a acções 

executivas enquanto existirem, tendo em consideração a declaração de 

                                                           
5 Em contraciclo ao movimento de redução dos requisitos de exequibilidade dos documentos 
particulares, acentuado na reforma de 1995/1996, houve lugar, em 2013, a uma diminuição dos 
títulos executivos negociais. O legislador assume claramente a intenção de evitar o 
enxameamento das execuções com enxertos e, reflexamente, quis reforçar o uso do 
procedimento de injunção. A intenção do legislador foi a de incentivar o recurso ao 
procedimento de injunção e expurgar das execuções os enxertos declarativos a que, de modo 
recorrente, davam azo as execuções baseadas em documento particular, os quais 
desvirtuavam a verdadeira função do processo executivo, cfr. Exposição de Motivos à Proposta 
de Lei n.º 113/XII, PL 521/2012, 2012.11.22, disponível em: 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d
546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683
062334d76634842734d54457a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl113-XII.doc&Inline=true. 
6 A Lei da Mediação entrou em vigor em momento anterior, a 20 de maio de 2013, porém, para 
efeitos de exequibilidade, prevalece o que dispunha o Código de Processo Civil que vigorou até 
1 de Setembro de 2013. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d54457a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl113-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d54457a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl113-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d54457a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl113-XII.doc&Inline=true


Mediação civil e comercial – pontes entre os caminhos do judicial (...) 

 

 

738 

inconstitucionalidade com força obrigatória geral do art. 703.º do Código de Processo 

Civil, conjugado com o 6.º n.º 3, da Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, na interpretação 

de acordo com a qual a nova disposição, que retirou exequibilidade aos documentos 

particulares, era aplicável a documentos particulares emitidos em data anterior à sua 

entrada em vigor7. 

Por sua vez, os acordos de mediação celebrados após 1 de Setembro de 2013, 

mas também entre 30 de Maio e 1 de Setembro de 2013, são títulos executivos ao 

abrigo do art. 703.º, al. d), do novo CPC, e do art. 46.º, n.º 1, al d), do antigo CPC, 

respectivamente, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 9.º da Lei da 

Mediação, a saber: a) que diga respeito a litígio que possa ser objecto de mediação e 

para o qual a lei não exija homologação judicial; b) em que as partes tenham 

capacidade para a sua celebração; c) obtido por via de mediação realizada nos termos 

legalmente previstos; d) cujo conteúdo não viole a ordem pública; e) em que tenha 

participado mediador de conflitos inscrito na lista de mediadores de conflitos 

organizada pelo Ministério da Justiça8. Este último requisito é excluído no caso das 

mediações realizadas no âmbito de um sistema público de mediação.  

Por força do disposto na segunda parte da alínea a) do art. 9.º, da Lei da 

Mediação, ficam excluídos desta disposição os acordos de mediação celebrados em 

sede de mediação familiar, bem como os acordos celebrados em processos que 

correm termos nos Julgados de Paz, por se tratar de sistemas públicos de mediação 

em que a respectiva legislação impõe a homologação do acordo pelo juiz do processo. 

Relativamente às demais condições de exequibilidade, enquadram-se, 

designadamente, nas naturais competências de sindicância dos órgãos jurisdicional 

quanto às condições de validade do acordo quanto aos sujeitos e quanto à natureza 

do litígio, assim como quanto ao respeito pela ordem pública, sendo que este requisito 

tem especial acuidade no caso de acordos celebrados noutro Estado-Membro, os 

quais só beneficiarão do carácter executório se não for contrário ao direito do Estado-

Membro onde é feito o pedido de execução (cfr. art. 6.º, n.º 1, da Directiva 
                                                           
7 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional 408/2015, de 14 de Outubro, em cujo sumário se 
afirma: declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma que aplica o 
artigo 703.º do Código de Processo Civil, aprovado em anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 de 
junho, a documentos particulares emitidos em data anterior à sua entrada em vigor, então 
exequíveis por força do artigo 46.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil de 1961, 
constante dos artigos 703.º do Código de Processo Civil e 6.º, n.º 3, da Lei n.º 41/2013, de 26 
de junho. 
8 As qualificações e demais requisitos de inscrição na lista, incluindo dos mediadores nacionais 
de Estados membros da União Europeia ou do espaço económico europeu provenientes de 
outros Estados membros, bem como o serviço do Ministério da Justiça competente para a 
organização da lista e a forma de acesso e divulgação da mesma, são definidos na Portaria n.º 
344/2013, de 27 de novembro, que define o serviço competente para organizar a lista de 
mediadores de conflitos, bem como os requisitos de inscrição, a forma de acesso e divulgação 
da mesma. 
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2008/52/CE). Acrescentam-se, ainda, requisitos relacionados com a defesa das 

garantias dos mediados quanto ao procedimento de mediação e quanto à participação 

de mediador acreditado. Porém, considerando a flexibilidade do procedimento de 

mediação e também o princípio da confidencialidade, a sindicância deve cingir-se ao 

que possa conhecer-se. Será, no entanto, importante que se tenha assegurado o 

princípio da igualdade e imparcialidade.  

Quanto à apreciação das condições de executoriedade do acordo de mediação 

que venha a dar lugar a uma acção executiva, essa função compete: 

- ao juiz de execução, em sede de despacho liminar, na acção executiva para 

pagamento de quantia certa sob forma comum ordinária, na acção executiva para 

prestação de facto sob forma única e na execução para entrega de coisa certa sob 

forma única (art. 726.º, do CPC); 

- na acção executiva para pagamento de quantia certa sob forma comum 

sumária, é o agente execução que analisa as condições de exequibilidade do título e, 

em caso de dúvida ou falta de requisitos, suscita a intervenção do juiz de execução, 

nos termos do art. 855.º, n.º 2, al. b), do CPC. 

 
ii) Executoriedade dos acordos de mediação através de homologação 

judicial 
Independentemente da atribuição de força executória aos acordos de mediação 

sem necessidade de homologação judicial e sem prejuízo dos casos em que a lei 

determina a obrigatoriedade de homologação judicial, o legislador consagrou a 

faculdade de as partes requererem a homologação do acordo obtido em mediação 

pré-judicial (art. 14.º, da Lei da Mediação). Este mecanismo deve ser encarado como 

forma de articulação entre a mediação e os meios judiciais, não com um carácter 

substitutivo, mas de maneira a reforçar o valor executório do documento. Ou seja, por 

via da sentença homologatória do acordo de mediação fica constituído um título 

executivo equiparado à sentença, o que no ordenamento português é um aspecto 

significativo, na medida em que as execuções baseadas em sentença iniciam-se com 

penhora imediata, visto que o executado só é citado após a penhora. 

A homologação judicial do acordo obtido em mediação pré-judicial é uma 

faculdade atribuída às partes, que a irão exercer na medida dos seus interesses. 

Embora se possa associar o reforço do documento a alguma desconfiança sobre o 

efectivo cumprimento do acordo, o legislador não se coibiu de criar a possibilidade de 

as partes, no exercício da sua livre vontade, poderem reforçar o valor do documento 

em que assumiram as respectivas obrigações. 
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Para efeitos de atribuição de competência, aos tribunais judiciais, para a 

homologação do acordo de mediação, o legislador limita a competência em razão da 

matéria, mas não em razão do território, de modo que o requerimento pode ser 

apresentado em qualquer tribunal, desde que competente em razão da matéria (art. 

14.º, n.º 2, da Lei da Mediação). Nota-se uma preocupação em agilizar procedimentos, 

desde logo por não tornar rígida a competência territorial, mas também pela 

circunstância de se atribuir carácter urgente ao processo de homologação, o qual é 

decidido sem necessidade de prévia distribuição (art. 14.º, n.º 4, da Lei da Mediação). 

Porém, a sentença homologatória do acordo de mediação não é uma mera 

sentença de preceito. Apresentado o requerimento de homologação, ao que as partes 

juntam o respectivo acordo de mediação, o juiz deve verificar, como se disse, se o 

mesmo respeita a litígio que possa ser objecto de mediação, a capacidade das partes 

para a sua celebração, se respeita os princípios gerais de direito, se respeita a boa-fé, 

se não constitui um abuso do direito e se o seu conteúdo não viola a ordem pública. 

Se, por ventura, houver recusa da homologação, o acordo não produz efeitos e é 

devolvido às partes. Mas, sendo a falta corrigida, podem as partes submeter um novo 

acordo a homologação, no prazo de 10 dias (art. 14.º, n.º 5, da Lei da Mediação). 

Não obstante a homologação do acordo se encontrar associada ao controlo das 

mencionadas condições, essencialmente para garantia das partes, essas mesmas 

condições também deviam ser asseguradas pelo mediador9. 

O requerimento de homologação é apresentado conjuntamente pelas partes, 

preferencialmente por via electrónica10. A exigência de apresentação conjunta não é 

desadequada. Julga-se, aliás, que é a solução adaptada ao perfil não adversatório da 

mediação. Mas se, na verdade, a homologação apenas interessar a uma das partes, 

os custos com a homologação deviam ser suportado por ela ou pensar-se na isenção 

dos custos processuais para estes casos. Por outro lado, como aliás resulta da 

Directiva, a apresentação do pedido de homologação deve poder ser apresentado por 

uma parte com o consentimento da outra parte e não apenas com a obrigatória 

subscrição conjunta do requerimento 

Sobre o modo de apresentação do requerimento, a lei determina a utilização, 

preferencial, da via electrónica (art. 14.º, n.º 2, da Lei da Mediação). Esta solução deve 

ser interpretada à luz do regime processual previsto no nosso ordenamento interno 

para os actos das partes (art. 144.º, do CPC). Neste sentido, a prática do acto por via 

electrónica apenas se torna obrigatório se as partes tiverem constituído mandatário. 
                                                           
9 Nessa medida, a formação dos mediadores é fundamental e por essa razão temos alguma 
reserva quanto à possibilidade de haver mediadores não juristas ou sem uma forte componente 
jurídica na sua formação. 
10 Nos termos da Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto. 
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Contudo, está consagrada a dispensa da prática do acto por via electrónica quando se 

trate de «causa» que não importe a constituição de mandatário, como efectivamente 

sucede na mediação, e a parte não esteja patrocinada (art. 144.º, n.º 7, do CPC). 

Nesse caso, os actos processuais também podem ser apresentados a juízo pelas 

formas tradicionais, ou seja: a) Entrega na secretaria judicial, valendo como data da 

prática do ato processual a da respectiva entrega; b) Remessa pelo correio, sob 

registo, valendo como data da prática do ato processual a da efectivação do respectivo 

registo postal; c) Envio através de telecópia, valendo como data da prática do ato 

processual a da expedição. 

Será demasiado oneroso criar um regime que obrigue as partes a constituírem 

mandatário apenas para efeitos de homologação do acordo de mediação. Poderá 

aceitar-se que seja o próprio mediador a apresentar o requerimento de homologação, 

em representação de ambas as partes, se, ao mesmo tempo, tiver condições de 

exercer o mandato forense, caso contrário, o mediador fica à margem deste regime de 

homologação do acordo. 

 

iii) Executoriedade do acordo de mediação com termo de autenticação 

A Lei da Mediação não afasta a aplicação das normas do Código de Processo 

Civil e, mesmo no que diz respeito às relações transfronteiriças, o legislador europeu 

fez saber que o regime interno de cada Estado-Membro é respeitado e mantido. 

Por isso, além do título executivo que se possa formar por efeito do disposto no 

art. 14.º da Lei da Mediação e, bem assim, da eventual formação de título executivo 

judicial em consequência de acordo de mediação sujeito a homologação, nos termos 

do art. 13.º, continua a ser possível formarem-se títulos executivos com fundamento 

na al. b) do n.º 1 do art. 703.º, do CPC. Ou seja, enquanto documentos exarados ou 

autenticados, por notário ou por outras entidades ou profissionais com competência 

para tal, que importem constituição ou reconhecimento de qualquer obrigação. 

 
iv) Força executória dos acordos de mediação obtidos por via de mediação 

realizada noutros Estados-Membros 
De acordo com a Lei da Mediação, há duas vias de atribuição de 

executoriedade, em Portugal, a acordos de mediação obtidos noutro Estado-Membro: 

- Uma, por aplicação do princípio geral da executoriedade, com sujeição aos 

requisitos internos das alíneas a) e d) do n.º 1 do art. 9.º, da Lei da Mediação) e com 

respeito pela reciprocidade, ou seja, desde que o ordenamento jurídico do Estado de 

origem também atribua força executiva ao acordo de mediação que se pretende 

executar nos tribunais portugueses, enquanto Estado de destino (art. 9.º, n.º 4). Neste 
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tipo de situações, estamos perante uma concretização do princípio do reconhecimento 

mútuo e da abolição do exequatur; 

- Outra, por sujeição do acordo de mediação obtido em procedimento de 

mediação estrangeiro à homologação judicial num tribunal português, nos termos do 

art. 15.º da Lei da Mediação, desde que os mesmos respeitem os princípios e as 

normas do ordenamento jurídico do Estado de origem. 

Como se vê, os acordos de mediação obtidos noutro Estado-Membro seguem, 

sem discriminação, os mesmos critérios de executoriedade, com especial atenção à 

matrizes de reconhecimento mútuo e reciprocidade nos espaço europeu de justiça. 

Em todo o caso, para que um acordo obtido por via de mediação seja declarado 

executório num Estado-Membro sempre estará a coberto do regime de 

reconhecimento e força executória automática no espaço europeu de justiça, nos 

termos dos Regulamentos aplicáveis, designadamente, o Regulamento (UE) n.º 

1215/2012 do Conselho, de 12 de Dezembro, relativo à competência judiciária, ao 

reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, e o 

Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, relativo à 

competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e 

em matéria de responsabilidade parental. 

 

6. Considerações finais 
A administração da justiça é hoje uma tarefa que o Estado tem que empreender 

com recurso uma nova arquitectura, baseada na salutar complementaridade entre 

meios adjudicatórios e meios consensuais. Na aceitação da mudança e na descoberta 

de novos rumos da justiça não reside o alegado descrédito nos meios judiciais, antes 

se suporta uma evolução sustentável do paradigma judiciário, onde é necessário 

encontrar o devido lugar para cada uma das modalidades de resolução de litígios, as 

judiciais e as não judicias. Porém, o desafio não é apenas de política legislativa ou, 

simplesmente, técnico-jurídico, antes se afigura, sobretudo, cultural. Como trazer a 

mediação para o seio da Justiça, para a realidade processual-civil, em nome do direito 

de acesso ao Direito e duma justiça participada e de proximidade, continuará a ser o 

objectivo de todos e a tarefa de cada um. Uma mais estreita relação da mediação com 

o patrocínio judiciário poderá constituir um factor positivo no reforço da mediação. 

A mediação civil e comercial, enquanto meio de resolução extrajudicial de litígios, não 

pode operar como um fenómeno isolado e absolutamente separado dos meios 

judiciais. Ainda que em aparente paradoxo, é imperiosa a simbiose entre os 

fenómenos da judicialidade e da extrajudicialidade. E dela resultará proveito para o 

sistema judicial e para a administração da justiça. Por razões de segurança jurídica, 
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manutenção de garantias das partes e confiança nos procedimentos, assim como pela 

dignificação dos acordos de mediação, é absolutamente defensável que o regime 

jurídico da mediação civil e comercial encontre pontos de contacto com o ambiente 

judicial. Não pela alegada supremacia dos meios judiciais, mas pelo pragmatismo e 

pela carga positiva dessa solução, que provoca no cidadão um sentimento de 

participação, colaboração e domínio sobre a via que pretende seguir – a da 

judicialidade ou a da extrajudicialidade – sem que haja uma exclusão imediata daquela 

pela qual inicialmente não optou. 
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Introdução 

Uma boa parcela da sociedade adota o consumo como referência para a 

felicidade (Baudrillard, 1995). Consumidor é “toda e qualquer pessoa que visita ou 

somente procura a empresa com algum interesse em adquirir produtos ou serviços no 

momento presente ou futuro1”. A comodidade de comprar produtos sem sair de casa 

muitas vezes camufla riscos pelos quais o consumidor acaba pagando e, isso por 

que, o mundo físico e o virtual “não se opõem, mas complementam, integram, 

combinam numa interação cada vez maior, contínua, inseparável” (Moran 2007, p. 9). 

Os perigos são inúmeros, falsos sites, empresas de fachada publicitária além, 

de nos expormos quando fornecemos informações confidenciais, de contas bancárias. 

A criminalidade no ambiente virtual cresce proporcional à facilidade que o ambiente 

oferece. 

O arcabouço jurídico consumerista dispõe de uma ampla proteção ao tido 

como vulnerário dentro de tal relação. A doutrina majoritária e a jurisprudência 

brasileira, adotando a chamada teoria finalista mitigada, consideram consumidor tanto 

a pessoa física (pessoa natural), quanto à pessoa jurídica, que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final, desde que esteja presente a chamada 

“vulnerabilidade” em qualquer de suas vertentes, técnica, jurídica ou econômica2. 

Lei nº 8.070/90 - Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

                                                           
1 Especialista em Magistratura Estadual, Centro de Estudos Superiores de Maceió- CESMAC –
Brasil. 
2 Mestre em Ciências Jurídico-Criminais e Assistente Convidada do Instituto Politénico do 
Cávado e do Ave. 
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Inicialmente destacamos o enfoque constitucional, onde a Carta Política trouxe 

para o Estado a obrigação de promover a defesa do consumidor (Simão, 2016), 

sendo esta uma garantia fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea. Ainda no 

âmbito constitucional, considerou a “defesa do consumidor” como um princípio da 

ordem econômica (Oliveira, 2013). 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

Art. 170º - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

 

V - defesa do consumidor;3 

No âmbito infraconstitucional, as normas de proteção e defesa do consumidor 

são consideradas de “ordem pública” e de “interesse social”, o que demonstra a 

preocupação do legislador ordinário em proteger aquelas pessoas sujeitas às mais 

diversas práticas mercadológicas. 

Art. 1° - O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, 

de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso 

V, da Constituição Federal e art.  48  de  suas  Disposições  Transitórias  (Lei  nº 

8078/90, Código de Defesa do Consumidor)4. 

Pois bem, como vimos acima, não restam dúvidas que a figura do 

“consumidor” recebeu tratamento privilegiado e protecionista na ordem jurídica 

brasileira. Todavia, tal proteção, como dito, deve acompanhar a evolução 

tecnológica, e, mais especificamente em ambientes virtuais tais como websites de 

compras e anúncios dos mais diversos tipos. 

Nesta paisagem, o consumidor adota, na maioria das vezes, condutas 

imprudentes, ou seja, na busca pelos bens de consumo, geralmente induzido 

pelas ofertas promocionais, pela facilidade na aquisição dos bens e serviços, pensa 

apenas em satisfazer o desejo e esquece-se de tomar as cautelas devidas a fim de 

evitar fraudes e outros golpes virtuais. 
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Dentro  dessa  temática,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor5,  confere  o 

chamado “direito de arrependimento” ao consumidor quando este contrata o 

fornecimento de produtos e serviços fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio. 
 

Art. 49º - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 

7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento 

do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 

domicílio. 
 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 

arrependimento previsto neste artigo, os valores 

eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 

atualizados. 
 

Com efeito, o mesmo direito deve ser conferido àqueles que contratam nos 

ambientes virtuais, a fim de que o consumidor possa exercer seu direito de 

arrependimento, pois a razão é a de que não houve contato prévio com o produto ou 

o tipo de determinado serviço. Apesar de haver essa proteção, ela não é exercida 

de forma indiscriminada contra todos aqueles que atuam no mundo virtual, pois no 

âmbito do comércio eletrônico existem aqueles que são caracterizados apenas como 

“prestadores de busca de produtos e/ou serviços”, limitando-se a apresentar 

ao consumidor o resultado da busca respectiva, de acordo com os comandos 

inseridos pelo próprio consumidor. 

Neste caso, o prestador de busca não participa da “cadeia de fornecedores”, 

ou seja, ele não está inserido dentro da regra de responsabilidade contida no 

parágrafo 

único do art. 7º, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, sendo, 

portanto, 

isento de quaisquer responsabilidades, uma vez que não realiza

 qualquer intermediação. 

Situação diversa ocorre logo após o resultado das buscas, pois é nesse 

momento que o consumidor (comprador virtual) se põe em negociação direta com 

o site ou recurso do vendedor do produto ou prestador do serviço. Neste caso, os 
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prejuízos decorrentes de vícios e/ou defeitos constantes no produto devem ser 

suportados pelo “vendedor virtual”, isto é, a plataforma eletrônica que ofereceu toda 

a estrutura virtual para que a venda seja realizada e o produto, consequentemente, 

adquirido. 

Essa distinção, no campo da responsabilidade consumerista, é relevante, 

pois parte da premissa de se atribuir o dever de reparar o dano apenas àquelas 

pessoas que fizeram parte da cadeia de fornecedores. 

Nesse sentido, pedimos vênia para transcrever o entendimento do 

Superior 

Tribunal de Justiça constante em seu informativo 593, ao julgar o Recurso Especial 

nº 

1.444.008, do Estado do Rio Grande do Sul, em 25/10/2016.  Vejamos: 

 
O cerne da insurgência apreciada pelo STJ limitou-se a 

definir se, no comércio eletrônico – isto é, nas compras 
realizadas na internet –, há responsabilidade solidária, nos 

termos do art. 

7º do CDC, entre o vendedor do produto e o provedor de 

serviços  de  buscas  de  mercadorias  à  venda on-line.  

Nesse contexto, cabe destacar que o serviço prestado pela 

recorrente (Shopping Uol) é um mecanismo de busca 

orientado ao comércio eletrônico, em que é possível 

encontrar os produtos e serviços vendidos em ambiente 

virtual, bem como realizar comparações de preços entre eles, 

sem realizar qualquer intermediação entre consumidor e 

vendedor. Da mesma forma que os provedores de busca na 

internet, apesar da evidente relação de consumo que se 

estabelece entre a recorrente e aqueles   que   utilizam    

seu   serviço,   a   responsabilidade pelas compras de   

produtos   e   mercadorias   expostos   nos resultados deve 

ser limitada à natureza da atividade por ela desenvolvida. 

Essa análise do modo como o serviço é prestado na internet 
é de importância fundamental para se identificar as hipóteses 

de responsabilidade em cada situação, pois são muitos  os  

modelos  de  negócios  que  existem  em  ambiente 
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virtual. Nesse ponto, portanto, há de ser feita uma distinção 

fundamental para este julgamento. De um lado, existem 

provedores de serviço na internet que, além de oferecerem 

a busca   de   mercadorias   ao consumidor, fornecem   toda   

a estrutura  virtual  para  que  a  venda  seja  realizada.  

Nesses casos, a operação é realizada inteiramente no site 

desse prestador.   Sendo   um   contrato   interativo,   a   

comunicação do consumidor se perfaz somente com  os 

recursos  virtuais fornecidos pelo prestador de serviço e, dessa 

forma, também passa a fazer parte da cadeia de fornecimento, 

nos termos do art.  7º  do  CDC,  junto  com  o  vendedor  

do  produto  ou mercadoria. Nessas situações, é comum a 

cobrança de comissões sobre as operações realizadas. Há, 

contudo, uma situação muito distinta quando o prestador de 

buscas de produtos se limita a apresentar ao consumidor o 

resultado da busca, de acordo com os argumentos de 

pesquisa fornecidos por ele próprio, sem participar da 

interação virtual que aperfeiçoará o contrato eletrônico. 

Nessas hipóteses, após a busca,  o consumidor é  

direcionado  ao site ou  recurso  do vendedor do produto, 

interagindo somente com o sistema eletrônico fornecido por 

este, e não pelo prestador de busca de produtos. Também se 

diferencia da situação anterior, pela ausência da cobrança de 

comissões sobre as operações realizadas, pois nessas 

circunstâncias os rendimentos dos prestadores de busca se 

originam da venda de espaço publicitário. O Tribunal de 

origem, ao afirmar que a recorrente integra a cadeia de 

fornecedores e, assim, é responsável pelo inadimplemento 

contratual, bastando para isso o simples fato de    ela    

realizar    a    aproximação    entre consumidores e 

fornecedores, desconsiderou as diferentes formas de buscas 

voltadas ao comércio eletrônico. Responsabiliza-la por todas 

as vendas  propiciadas  pelas  buscas  por  ela  realizadas,  

seria como lhe impor a obrigação de filtrar e verificar a 

ausência de fraude de    cada    uma    das    lojas    virtuais    

existentes 
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na internet – o que não encontra guarida em nosso 

direito, 

tampouco na jurisprudência do STJ6. 
 

Considerações finais 

Podemos concluir que no Brasil, as relações consumeristas no âmbito virtual, 

dado o avanço tecnológico, sofrem a incidência das normas constitucionais 

(CF/1988) e infraconstitucionais, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90). Entretanto, em si tratando de mercado de consumo online essa 

proteção não ocorre de forma indiscriminada, visto que, nesse campo, encontramos 

desde prestadores de busca   de   produtos   e  serviços   que   apenas  participam   

como   plataformas   de informações sobre fornecedores, produtos e serviços 

cadastrados no seu site, aos sites de fornecedores de produtos e serviços que, 

inclusive, intermedeiam na relação de consumo. 

No primeiro caso, os sites de buscas não assumem uma relação de vendedor 

ou fornecedor de serviços, apenas apresentam um panorama de possíveis 

fornecedores, não recaindo sobre estes, a responsabilidade de arcar com possíveis 

perdas ou constrangimentos sofridos pelo consumidor. Mas, no segundo caso, os 

prejuízos decorrentes de vícios e/ou defeitos constantes no produto devem ser 

suportados pelo “vendedor virtual”, isto é, a plataforma eletrônica que ofereceu toda 

a estrutura virtual para que a venda seja realizada e o produto, consequentemente, 

adquirido. 

Por sua vez, a responsabilidade do consumidor virtual não fica a margem do 

compromisso de assumir perdas e danos, decorrentes da negligência no momento 

de fechar uma compra de produtos ou serviços em sites que não ofereçam 

segurança. Cabe a ele, não agir por impulso, buscar fontes que referendem a 

credibilidade do vendedor antes de efetuar a compra. 
 

Quando o site oferece esse tipo de credenciais, os prejuízos decorrentes 

de vícios e/ou defeitos constantes no produto devem ser suportados pelo “vendedor 

virtual”, isto é, a plataforma eletrônica que ofereceu toda a estrutura virtual para que 

a venda seja realizada  e  o  produto,  consequentemente,  adquirido.  E  é  aí,  que  

o  consumidor encontra no amparo legal, a proteção assegurada de seus direitos. 
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http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=11230


 



 
 

 
 

CAPÍTULO LXV 
 

O  DIREITO À ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

  Irene Portela1 
Márcia Oliveira2 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
 

1. Fundamentos jurídicos do direito à alimentação – Introdução histórica 

O Direito à alimentação é de inegável importância. Por si só, na medida em que 

constitui uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, e porque é 

indispensável para a concretização e efetivação material de outros direitos 

fundamentais. 

A Guatemala foi pioneira ao consagrar no seu texto constitucional o direito à 

alimentação como direito fundamental. Sob a epígrafe “Alimentação e nutrição", o 

art.º 993 prevê que o Estado assegure os requisitos mínimos de saúde a 

alimentação. 

 No Brasil, este direito é reconhecido em diversos normativos legais, 

nomeadamente, nos art.ºs 64, 208º5 e 227º6 da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

                                                           
1 Professora Coordenadora da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave. Diretora do Departamento de Direito. Diretora do Centro de investigação Jurídica  
Aplicada. iportela@ipca.pt 
2 Mestre em Solicitadoria pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; Assistente Convidada 
na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Doutoranda na 
Universidade de Vigo. marciaoliveira@ipca.pt 
3 “Artículo 99.- Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de 
la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado 
deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la 
salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo.” Constituición Politica de la 
Republica de Guatemala. 
4 Art.º 6 – “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90 de 2015. 
5 Art.º 208 –“(...) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.” Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009.          
6 Art.º 227 – “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

mailto:iportela@ipca.pt
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 Em Portugal a nossa Lei Fundamental não o consagra expressamente como 

direito fundamental. No entanto, e segundo o Prof. Jorge Bacelar Gouveia7, a 

consagração dos direitos fundamentais na CRP não se reduz ao elenco taxativo 

patente no referido texto constitucional. Existiu por parte do legislador 

constitucional um cautela no sentido de não limitar os direitos fundamentais ao 

cardápio da Constituição, permitindo e bem, que a Lei Fundamental fosse colher 

soluções diversas constantes de outros instrumentos normativos pertencentes ao 

Direito Internacional dos Direitos do Homem. Depreende-se tal facto da simples 

leitura do art.º 16 de CRP8, sob a epígrafe “Âmbito e sentido dos direitos 

fundamentais”, no seu nº 2, onde o legislador fez uma invocação expressa à 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH).  

Para aferirmos da dignidade constitucional do direito à alimentação socorremo-

nos do princípio da dignidade da pessoa humana. É no art.º 1 da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) que surge este conceito ao afirmar-se que “Portugal 

é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na 

vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade justa, livre e 

solidária.” Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, este conceito de dignidade 

de pessoa humana enferma de uma tripla dimensão, ou seja, a dignidade da 

pessoa humana como dimensão intrínseca ao homem; a dignidade da pessoa 

humana como reconhecimento recíproco e, por último, a dignidade da pessoa 

humana como valor.9 10 

É precisamente do que vimos de dizer que poderá aferir-se a dignidade 

constitucional do direito à alimentação, senão vejamos: o direito à alimentação 

surge pela primeira vez em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(DUDH), que o adotou no seu artigo 25º nº 1, como parte integrante de um direito 

que visa assegurar a saúde e o bem-estar dos cidadãos. 

                                                                                                                                                                          
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 65 de 2010.  
7 Gouveia, Jorge Bacelar, Manual de Direito Constitucional II, 2º Vol., Almedina, 6º Edição, 
2016 
8 Art.º 16 nº 2 CRP aprovada em 2 de Abril de 1976. “Os preceitos constitucionais e legais 
relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem”. 
9 Canotillho, J.J. Gomes; Moreira, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 
2007, p. 198. 
10 Ainda acerca do conceito de dignidade da pessoa humana, Jónatas Machado refere que, “a 
dignidade da pessoa humana representa uma síntese, dotada de elevado grau de generalidade 
e abstração, dos principais desenvolvimentos teológicos, filosóficos, ideológicos e teorético-
politicos resultantes da reflexão multissecular em torno da pessoa e do significado que as suas 
capacidades, exigências e objetivos espirituais, morais, racionais, emocionais, físicos e sociais, 
juntamente com as suas limitações e exigências, devem assumir na conformação da 
comunidade politica”, in Liberdade de Expressão, 2002, p. 695. 
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“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais 

necessários e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 

viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade.”11 

Ainda que assim não se entendesse, a nossa Lei Fundamental consagra no 

seu art.º 8 a designada teoria da receção interna do Direito Internacional12, o que 

não nos permite concluir de modo diferente que não seja o de admitir a natureza 

de direito fundamental ao direito à alimentação também ao nível do direito 

nacional. O direito à alimentação constitui assim um direito fundamental básico, 

com caráter universal e individual. Decorre desde logo daqui, e sem margem para 

dúvidas, um conjunto de obrigações e responsabilidades para o Estado, no sentido 

de adotar um conjunto de políticas, mecanismos, estratégias intersectoriais, planos 

de ação que definam quais as ações que devem ser tomadas e a cargo de quem 

para assegurar este direito a todos os nacionais. 

É precisamente neste sentido que o direito à alimentação assume natureza de 

direito social, em virtude deste reclamar uma intervenção estatal, traduzindo-se 

assim para o Estado numa obrigação positiva no sentido de conseguir efetivar a 

realização daquele direito13. 

Nessa senda, não nos repugna de todo, defender aqui a tese de Vieira de 

Andrade, no sentido de se qualificar aquele direito como um direito à 

sobrevivência, como um direito social de personalidade, sujeito ao regime dos 

direitos, liberdades e garantias14. 

Focando-se na concretização dos direitos constantes da DUDH, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 1966, aprovou o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais (PIDESC), ambos conhecidos como Pactos de Nova York. Desde então 

o direito à alimentação tornou-se ponto de relevo do PIDESC, nomeadamente no 

seu art.º 11,onde se prevê o “direito de todas as pessoas a um nível de vida 

suficiente para si e para as suas famílias, incluindo a alimentação (…)”, 
                                                           
11 Declaração Universal dos Direitos do Homem, Diário da República, I, Série A, nº 57/78, de 9 
de Março de 1978; Disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html  
12 Art.º 8 CRP – “ 1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem 
parte integrante do direito português.” 
13 Queiroz, Ana; Mota, Inês; Cardoso, Sofia. O direito à alimentação saudável no contexto das 
politicas nutricionais, 2015,  
14 Andrade, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976. 5ª Ed. Coimbra, Almedina, 2012 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html
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“reconhecendo o direito fundamental de todas as pessoas de estarem ao abrigo da 

fome”, “adotando para o efeito as medidas necessárias para melhorar os métodos 

de produção, conservação e distribuição de produtos alimentares”, bem como 

“assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentares mundiais em 

relação às necessidades”.15 

O conteúdo normativo deste direito há-de ser entendido à luz do Comentário 

Geral nº 1216, emitido em 1999 pelo Comité de Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais (CDESC), segundo o qual “o direito humano à alimentação realiza-se  

quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em conjunto, tiver acesso físico 

e económico, de forma ininterrupta, à alimentação adequada ou a meios para a 

sua obtenção.17 18  

Resulta inequívoco para os Estados as obrigações de respeito, proteção e 

satisfação na concretização deste direito, devendo, dentro dos meios que lhe estão 

adstritos, assumir um conjunto de medidas que permitam tornar este direito 

possível e exequível a todos sem exceção, permitindo-se a disponibilidade de 

alimentos em quantidade suficiente, deve ser nutricional e culturalmente adequada 

e económica e fisicamente acessível, sendo estes os principais elementos para a 

concretização deste direito: disponibilidade, adequação e a acessibilidade.19 

Também a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(Food and Agriculture of the United Nations – FAO) é um órgão de capital 

importância para a promoção da melhoria e divulgação dos conhecimentos 

técnicos sobre nutrição, alimentação e agricultura, bem como na utilização de 

melhores métodos de produção, distribuição e comercialização de produtos 

alimentares. Esta organização criada em 1945 tem como principais objetivos o 

melhoramento dos níveis de nutrição e de vida dos povos; o melhoramento do 

rendimento da produção e eficácia da distribuição dos alimentos; o melhoramento 

das condições da população rural e contribuir para a expansão da economia 

mundial, livrando da fome a humanidade20. Da primeira Cúpula Mundial sobre 

                                                           
15 ONU. Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. 1966 
16 Os comentários gerais adotados por órgãos de tratado da ONU têm como objetivo 
harmonizar o desenvolvimento da legislação de direitos humanos. 
17 Estorrinho, M. João. Estudos de Direito da Alimentação. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 2013 
18 De acordo com Luísa Neto, para que se verifique uma alimentação adequada será 
necessário a disponibilidade do alimento em quantidade e qualidade (livre de substâncias 
adversas) aceitável para uma cultura e ainda a acessibilidade, quer do ponto de vista 
económico, quer quanto à distância em termos físicos, In “A nutrição como política pública: 
ainda a garantia ou já a restrição de Direitos?”, Direitos Fundamentais & Justiça, 2010, p. 71-87 
19 Ziegler, J. Right to food. Disponível em http://www.righttfood.org/work-of-jean-ziegler-at-the-
un/what-is-the-right-to-food 
20 FAO. Disponível em http://www.fao.org/UNFAO/about/es/activities.es.html  

http://www.righttfood.org/work-of-jean-ziegler-at-the-un/what-is-the-right-to-food
http://www.righttfood.org/work-of-jean-ziegler-at-the-un/what-is-the-right-to-food
http://www.fao.org/UNFAO/about/es/activities.es.html
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alimentação presidida pela FAO em 1996, resultou a Declaração de Roma sobre 

segurança alimentar, onde os Estados assumiram o compromisso de reduzir para 

metade o número de pessoas desnutridas até 2015. Tarefa nada fácil atento à 

constatação de que 800 milhões de pessoas não tinham alimento suficiente para 

satisfazer as suas necessidades nutricionais básicas.21 

Paralelamente ao direito à alimentação surge a ideia de segurança alimentar. 

Somente nos finais da década de 1970 e em virtude de um aumento da produção 

de alimentos é que o mundo acordou para a realidade e começou a constatar que 

a situação de fome e desnutrição advinham de um problema de acesso e não de 

produção. A segurança alimentar, sendo um requisito básico, é portanto uma 

condição inalienável na alimentação dos povos. Neste sentido determinou-se ainda 

na Declaração de Roma o sentido de segurança alimentar, in verbis: “ (…) existe 

segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo o momento, acesso físico e 

económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas 

necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida 

saudável e ativa.”22 

Igualmente significativo é o papel desempenhado pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC), entidade que surge em substituição do General Agreement on 

Trade and Tariffs (GATT), estando em funcionamento desde 1995. O seu principal 

objetivo é garantir a fluidez do comércio internacional da forma mais livre possível 

com o objetivo último de assim aumentar a prosperidade dos países membros.23 A 

adoção de medidas tendentes alcançar tais objetivos de preservação da saúde e 

da vida humana, encontra fundamento no art.º 20 do Acordo GATT, mais 

concretamente na sua alínea b) e, também no Acordo sobre a Aplicação de 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, bem como no Acordo sobre Obstáculos 

Técnicos ao Comércio de 1995 da OMC, os quais contêm medidas importantes em 

matéria de inocuidade dos alimentos.24 

Tais acordos reconheceram papel significativo ao Codex Alimentarius, 

resultado das atividades concertadas da FAO e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), produto do trabalho desenvolvido por comissões mistas, em especial a 

Comissão do Codex Alimentarius. 

                                                           
21 Declaração de Roma sobre segurança alimentar mundial e plano de ação da cimeira mundial 
da alimentação. Disponível em http://www.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.html 
22 FAO. Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação de Cúpula 
Mundial da Alimentação. Roma. 1996. Disponível em  
http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613P/W3613P00.HTM#note1.html 
23 Disponível em http://gpeari.min-financas.pt/relacoes-internacionais 
24 Estorninho, M. João. Estudos de Direito da Alimentação. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 2013 

http://www.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.html
http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613P/W3613P00.HTM#note1.html
http://gpeari.min-financas.pt/relacoes-internacionais
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A pluralidade de legislações nacionais em matéria alimentar,25 em paralelo com 

a preocupação pelo uso crescente de substâncias químicas na indústria alimentar 

origina, por iniciativa austríaca, a proposta de elaboração de um Codex 

Alimentarius Europeaus, em 1954. Neste sentido, foi criada em 1963, a Comissão 

do Codex Alimentarius, organismo conjunto da FAO/OMS, responsável pelas 

principais orientações e recomendações que constituem o código alimentar 

internacional, desenvolvendo normas alimentares internacionais harmonizadas, 

com o fim último de proteger a saúde dos consumidores e promoção de práticas 

justas no comércio de alimentos, tomando em consideração as necessidades dos 

diversos países.26 

 

2. A constitucionalidade do direito à alimentação – o caso de Portugal 
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 

estabeleceram num documento bastante preciso as políticas adotadas pelo Conselho 

em 2004. Este documento apresenta uma comparação sobre a proteção constitucional 

do direito à alimentação. 

Os critérios avaliados foram:  

- a presença de um direito de poder presente na Constituição dos Estados; 

- a presença de um direito mais amplo como o direito à dignidade humana e a um 

nível de adequado; 

- a presença de um direito à segurança social; 

- a presença de disposições que permitam aplicar diretamente o Pacto 

Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (alguns Estados atribuem a 

este tratado internacional um valor constitucional). 

- a presença de um direito ao salário mínimo que permita, ainda que teoricamente, 

a satisfação das necessidades vitais, dos quais o fornecimento faz parte integrante; 

- a presença de disposições que redobrem a proteção dos direitos das crianças, a 

promoção da agricultura, a segurança alimentar e dos alimentos. 

Após análise aos países é-nos apresentada uma escala que nos permite saber o 

posicionamento de cada Estado nessa matéria que corresponde ao grau de proteção 

constitucional do direito à alimentação. Assim temos os seguintes graus de proteção: - 

alto, quando o direito à alimentação está explicitamente consagrado na Constituição; 

relativamente elevado, quando o referido direito está implicitamente protegido por um 

direito alargado a um nível de vida adequado e ao direito à segurança social ou aos 
                                                           
25 De salientar que ainda hoje é uma realidade decorrente não apenas de fatores jurídicos, mas 
também do diferente significado dos alimentos em diversas partes do mundo. 
26  Disponível em http://www.fao.org/DOCREP/004/Y2361e/y2361e00.html  
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direitos dos trabalhadores; médio, quando o Estado reconhece o direito a um nível de 

vida ou segurança social dos trabalhadores através da proteção de um pacto que é 

aplicado diretamente pela Constituição; relativamente fraco, quando o Estado só 

protege constitucionalmente o direito à segurança social ou a um salário mínimo; 

fraco, quando o Estado só considera o direito à alimentação no sentido de ordenar 

políticas que redobrem a promoção da agricultura e da segurança alimentar. 

No caso de português o grau de proteção conferido ao referido direito de acordo 

com a escala fornecida pela FAO é de nível médio, ou seja, é a categoria aplicada aos 

países cuja proteção do direito à alimentação é feita por via da aplicação direta do 

Pacto Internacional ao abrigo da Constituição.27 

Apesar de ser um extremamente relevante a transposição do direito à alimentação 

para o plano interno nacional, entendemos que tal só não basta. Impõe-se 

indubitavelmente mais ao Estado. Tanto mais a um Estado constitucional democrático. 

No entanto, impõe-se mais ao Estado! Atualmente não basta que o Estado se limite a 

ser um Estado Constitucional democrático. Impõe-se que o Estado se muna de todos 

os esforços no sentido de implementar um conjunto de medidas e ações que se 

traduzam na concretização das disposições previstas no art.º 11 do PIDESC, bem 

como de outros instrumentos normativos internacionais igualmente relevantes, que 

visam sobretudo a efetivação do direito à alimentação e consequentemente a 

segurança alimentar para todos.  

  Conforme já referimos a natureza social deste direito assim o obriga e é 

expectativa nossa que o Estado não se demita da prossecução deste direito, antes 

sim, se dedique a ele como uma causa que não é só nossa mas de toda a população 

mundial, em especial dos mais vulneráveis e desfavorecidos. O próprio texto 

constitucional igualmente assim o obriga, ainda que de uma forma indireta, senão 

vejamos o art.º 9 da CRP prevê que é tarefa do Estado “promover o bem estar e a 

qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a 

efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais (…)”28 . Torna-se 

assim indispensável a criação de condições adequadas para a realização do direito à 

alimentação que se traduzirá igualmente na concretização da saúde pública, 

culminando na “qualidade de vida” prevista no referido normativo. 

                                                           
27 Portela, Irene in Ethics anda Law must be inflexible concerning the right to Adequate food in 
FOOD FUTURES, Ethics, Science & Culture Edited by I. Anna S. Olson, Sofia M. Araújo e M. 
Fátima Vieira, Wageningen Academic Publishers,2016, The Netherlands, EAN: 
9789086862887, e-EAN: 9789086868346, ISBN: 978-90-8686-288-7, e-ISBN: 978-90-8686-
834-6, DOI:10.3921/978-90-8686-834-6 
28 Art.º 9 da Constituição da República Portuguesa 
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Em Portugal, e no seguimento das orientações propostas na Conferência Mundial 

de Alimentação em 197429, começam a surgir as primeiras ideias, pela mão do Prof. 

Gonçalves Ferreira, tendo elaborado no ano de 1978 o documento “Politica Alimentar 

e de Nutrição em Portugal”, representando esta a primeira proposta para uma política 

de alimentação e nutrição entre nós30. 

Segue-se a criação do CAN (Conselho de Alimentação e Nutrição), em 1980, 

tendo este sido transformado em CNAN (Conselho Nacional de Alimentação e 

Nutrição) em 1984, tendo como objetivo a construção das bases para uma política de 

alimentação e nutrição intersectorial31, o que na realidade não se veio a tornar tão 

efetivo quanto expectável, tornando-se este apenas um órgão meramente consultivo, 

desprovido assim de qualquer tipo de exequibilidade. 

Se no que concerne à implementação de medidas para a promoção de políticas de 

alimentação se viveu um período de praticamente estagnação, o mesmo não sucedeu 

na área do controlo da qualidade e da segurança alimentar. Em 2005, é criada pelo DL 

nº 237/200532 a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)33, que tem 

como principal escopo a  fiscalização da segurança alimentar e a fiscalização 

económica.   

Somente em 2007 é que poderemos afirmar que foi dado um passo bastante 

relevante para a promoção do direito à alimentação, com a criação da Plataforma 

contra a Obesidade. Sendo esta uma divisão da Direção Geral de saúde e com um 

foco especifico direcionado para os problemas da obesidade em Portugal, constituiu 

uma alavanca importantíssima para a criação do primeiro programa nacional na área 

da alimentação, o que só viria a verificar-se em finais de 2011, com o Programa 

Nacional de Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), o qual tem como finalidade 

                                                           
29 Disponível em http://direitoshumanos.gddc.pt/3_16/IIIPAG3_16_2.html 
30 Graça, Pedro; Gregório, Maria João. Evolução da Politica Alimentar e de Nutrição em 
Portugal e suas relações com o contexto internacional. Revista SPCNA. Volume 18. Nº 3. 2012 
31 Gonçalves Ferreira FA. Criação do Conselho de Alimentação e Nutrição. Revista CEN 
(Centro de Estudos de Nutrição). 1980 
32 DL 237/2005 de 30 de Dezembro, disponível em  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=655&tabela=leis 
33A ASAE é a autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança 
alimentar e da fiscalização económica. 
Deste modo, é responsável pela avaliação e comunicação dos riscos na cadeia alimentar, bem 
como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos setores alimentar e não 
alimentar, mediante a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora das 
mesmas. 
No exercício da sua missão, a ASAE rege-se pelos princípios da independência científica, da 
precaução, da credibilidade e transparência e da confidencialidade. 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_16/IIIPAG3_16_2.html
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=655&tabela=leis
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principal aliar a saúde e o crescimento económico através de uma abordagem 

intersectorial.34 

A ausência de uma lei sobre o direito humano à alimentação adequada não implica 

necessariamente a inexistência de um conjunto de instrumentos normativos, que 

aliados a um conjunto profícuo de medidas politicas, possam permitir, ainda que não 

totalmente, a concretização material desse direito. Entendemos que o PNPAS pode 

traduzir-se como um verdadeiro exemplo de tal objetivo. 

Recentemente foi publicamente defendido pelo Representante em Lisboa da FAO, 

Francisco Sarmento, a criação de um Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional 35em Portugal, a par do que já existe em todos os países de CPLP36, com 

exceção da Guiné Equatorial, afirmando que é necessário criar uma Lei-Quadro37 do 

direito humano à alimentação adequada. Defende que este Conselho pode ser 

bastante eficaz a promover a coordenação de políticas em diferentes ministérios cuja 

ação tem um impacto no sistema alimentar. Mais refere que Portugal deveria ter uma 

integração das suas políticas sociais de tal forma que a alimentação assumisse um 

papel central, uma vez que as pessoas têm que ter direito, através do seu trabalho, 

aos recursos necessários para se alimentarem, posição que aliás é igualmente por nós 

defendida38. 

 

3. Conclusão 
O direito à alimentação deverá constituir uma prioridade dos governos. Embora tal 

direito devesse constar no cardápio dos direitos fundamentais de todos os países, 

facto é que, como vimos, não está. No entanto, e no caso português em concreto, 

sustentamos a sua constitucionalidade material. Apesar de formalmente não constar 

do elenco de direitos fundamentais, a sua constitucionalidade advém do seu conteúdo. 

Assim, se o direito, em função do seu conteúdo é indispensável para a constituição e 
                                                           
34 Consultar a este propósito a Direção Geral da Saúde. Programa Nacional de Promoção da 
Alimentação Saudável – orientações programáticas. Disponível em  
http://www.dgs.pt/?cr=22514  
35 Resolução sobre a constituição do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP 
(CONSAN-CPLP) disponível em http://www.cplp.org/id-4669.aspx  
36 O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN) teve origem na nona 
conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos países le língua 
portuguesa, em Maputo a 19 de Julho de 2012. Movidos por um interesse comum que se 
traduz na erradicação da fome e da pobreza, os Estados Membros decidiram pela criação das 
bases de entendimento comum e que culminaram na aprovação de uma Estratégia de 
Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN) cujo princípio fundamental assenta no Direito 
Humano à Alimentação Adequada. 
37 Posição igualmente defendida por Olivier De Schutter, antigo relator das Nações Unidas para 
o Direito Humano à Alimentação. Disponível em  
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20130304_fao_en.pdf  
38 Sarmento, Francisco. “A fome em Portugal é invisível, sobretudo no grupo dos idosos”, 
Público, Dezembro, 2016. 

http://www.dgs.pt/?cr=22514
http://www.cplp.org/id-4669.aspx
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20130304_fao_en.pdf
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manutenção das estruturas básicas do Estado e da sociedade, sobretudo no que se 

refere à posição neles ocupada pela pessoa, ele é fundamental, independentemente 

de constar ou não no catálogo dos direitos fundamentais constantes na Constituição. 

Sendo Portugal uma “república soberana baseada na dignidade da pessoa humana” 

(art.º 1 da CRP) o direito à alimentação surge precisamente como corolário desse 

princípio.39  

Apesar de considerarmos que a transposição do direito à alimentação para a 

respetiva legislação nacional assuma capital importância, entendemos que a 

efetivação do direito não se basta com tal.  

Impõe-se aos Estados a implementação e adoção de políticas públicas 

económicas, ambientais e sociais concretas que assegurem que o progresso 

necessário seja efetivamente concretizado, respeitando, protegendo, promovendo e 

assegurando o direito humano à alimentação adequada. É urgente que os Estados 

partam da premissa certa no que concerne a este direito, ou seja, a alimentação é um 

direito e não um favor do Estado para aqueles que não têm recursos suficientes para a 

sua obtenção40. Ora, se constitui um direito de todos deverá igualmente estar ao 

alcance de todos. Por tal motivo recai sobre os Estados o especial dever de assegurar 

o acesso à respetiva alimentação, não só em quantidade suficiente, mas também ao 

nível da sua qualidade a fim de complementar a sustentabilidade da vida. 

    É facto que esta concretização não é imediata. Não poderia. Subjazem-lhe 

fatores de diversa natureza, tais como, fatores ambientais, sociais, políticos, 

económicos. No entanto, podemos ter esse objetivo como concretizável, se 

apostarmos em planos de ações especificas, com equipas especializadas para a sua 

execução, no prosseguimento de estratégias nacionais plurianuais que reivindicam 

uma intervenção forte do Estado e à qual a sociedade civil também não deverá voltar 

as costas. 

Nesse sentido e num plano mais abrangente, Olivier De Schutter, antigo relator 

especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Alimentação, defendeu em 

                                                           
39 A este propósito “O princípio da “dignidade da pessoa humana”, progressivamente, foi sendo 
percebido não apenas como fundamento, mas especificamente como regra autónoma dotada 
de valor constitucional (…). Consequentemente, a todos os poderes políticos, a Lei 
Fundamental impõe a obrigação de garantir e respeitar essa dignidade como valor 
constitucional supremo”. Queiroz, Cristina, Direitos Fundamentais – Teoria Geral, 2ª Edição, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p.23.  
40 No mesmo sentido Olivier De Schutter defende que o “direito à alimentação constitui um 
importante instrumento para o combate à fome e à desnutrição. Em vez de compreender 
alimentos acessíveis, disponíveis e adequados, o direito à alimentação reconhece o alimento 
como um direito legal”. Disponível em  
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20130304_fao_en_pdf  

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20130304_fao_en_pdf
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Assembleia Geral das Nações Unidas, a adoção de um conjunto de diretrizes41 com o 

objetivo de estimular os Estados Membros, a implementá-las. Destacam-se sobretudo 

as seguintes: 

- promoção de uma abordagem mais integrada da implementação do direito à 

alimentação na FAO; 

- concentrar o foco nas atividades que têm maior impacto sobre as pessoas com 

insegurança alimentar e dar prioridade no apoio aos Estados nas politicas de 

agricultura, terra e segurança alimentar que conduzam ao direito à alimentação 

adequada; 

- integrar os requisitos processuais do direito à alimentação de uma forma mais 

coerente e sistemática em todas as atividades da FAO a nível do país e da sede; 

- assegurar que todas as normas criadas pela FAO estejam em sintonia com o 

direito humano a uma alimentação adequada, obrigando os respetivos Estados a 

respeitar, proteger e concretizar este direito. 

Também José Graziano da Silva42 defende que “o compromisso político dos 

Governos concretiza-se cada vez mais nas medidas amplas e eficazes, com um 

compromisso reforçado dos agentes estatais. Esses esforços fazem com que o 

objetivo de alcançar a segurança alimentar durante nossas vidas fique mais próximo 

da realidade”.43 

Podemos assim concluir com as palavras de Barbara Ekwall44: 

“O direito à alimentação não é uma utopia. Pode tornar-se uma realidade para 

todos. Certos países avançam na direção certa, mas isso depende também da 

contribuição de cada um de nós”.45 
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O L ivro  apres ent a  as  re f l exõ es  jur íd icas 
s obre  os  fenómenos  p ess o ais  e  s o c ia i s , 
que  ten ham a  pre o c up ação  de  ter  no  cen-
t ro  a  d ig nidade  da  p ess o a  humana  como 
va lor  abs oluto  e  que  ten ham uma v i s ão 
const r ut iva  na  te or ia  jur íd ica  do  d i re i to. 

Não obstante a lente do direito privado e 
do direito público, a ausência de fronteiras 
no direito é a nova fronteira, pelo que pode 
ser considerado o âmbito do direito compa-
rado, o processo de internacionalização do 
direito, a constitucionalização do direito 
internacional,  bem como o papel que tanto 
as esferas internas e externas desempenham 
na construção da ordem jurídica interna e 
global.
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