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Prefácio

Desde o início era o vírus. Covid-19. Assim, juntando letras e números como se fossem 
uma metáfora de nossa incapacidade, rapidamente – após a primeira morte, registrada 
na China em 9 de janeiro – ele atravessou países a bordo de nossos corpos e de nossa 
alegria de andar pelo mundo voando em aviões. Tornou-se onipresente no planeta, 
ainda que tão invisível quanto certos deuses para olhos humanos. 

Nós, os humanos, lidamos sempre com uma determinada distância entre o que nos 
constitui como corpo, ou realidade empírica, e o que nos faz consciência deste ser que 
somos. Existimos, na verdade, como uma fissura, como uma realidade não espelhada 
capaz de fazer perguntas de si mesma. 

Possuímos esta estranha e fantástica capacidade de interrogarmos a nós mesmos, mas, 
para isso, parafraseando Luc Ferry, é preciso que sejamos dois: o que interroga e o 
que é interrogado. Dessa forma, quando digo que tenho que emagrecer, tenho dois 
“eus” dialogando. O primeiro é aquele que não recusa um bom prato de macarronada; 
o segundo é aquele que sabe que deveria mudar de hábitos, porque possui uma 
consciência a respeito dos males que o sobrepeso acarreta. 

Entendemos que somos superiores a outras espécies do reino animal, que nos 
diferenciamos pela linguagem, por exemplo, o que entendo ser um engano. Quem 
tem animais sabe do que estou falando.  Muitos deles se comunicam entre si e há, 
seguramente, códigos linguísticos complexos em algumas outras espécies. 

Animais possuem sentimentos, sofrem e, pelo menos as espécies mais evoluídas, 
possuem um tipo rudimentar de raciocínio. A grande diferença entre nós e as demais 
espécies do planeta é que somos a única capaz de negar e de se afastar da natureza. 
E na construção deste raciocínio, muito simples, tornamos a natureza não um meio 
necessário a nossa sobrevivência, mas sim uma mercadoria a nossa disposição e, por 
isso, mutante. 

Quase tudo o que nos cerca é o resultado de um artifício, de uma criação humana. 
Assim, acreditamos na emergência de uma “pós-humanidade”, resultado das infinitas 
possibilidades de programar geneticamente nossos corpos ou fundi-los com as 
promessas da nanotecnologia e da cibernética – e mais modernamente da Inteligência 
Artificial –, entre outras. Negamos a natureza por acreditarmos que nossa capacidade 
(infinita) de criação será capaz de superar nossa também infinita capacidade de 
destruição.

Nisso resulta a armadilha destes tempos: como somos humanos, refletimos; como 
refletimos, somos capazes de qualquer feito. Entretanto, infelizmente esquecemos 
que, apesar de pensarmos desde há muito tempo, só nos tornamos civilizados bastante 
tempo depois, se bem que ultimamente tenho duvidado desta capacidade civilizatória.

O surgimento da Covid-19 nos trouxe e trará muitas dificuldades, mas também algumas 
vantagens, que, se forem aproveitadas, podem muito bem servir de alento e farol para 
os próximos anos.



A pandemia nos recolheu e nos mostrou que a natureza não nos pertence, não é um 
bem que possa ser capitalizado. Antes disso, tem suas próprias regras e funcionamento 
e, quando atacada, revida, mostrando-nos que não é o tamanho do oponente que 
importa, mas a dor da sua ferroada. E, se somos capazes de refletir, que o façamos em 
prol da construção de um futuro que represente a dor destes tempos.

Dentro deste espírito, a ECJS lançou o concurso de artigos da Semana Integrada do 
Conhecimento, buscando incentivar que as diferentes “Ciências” que compõem as 
Escolas de Conhecimento da UNIVALI estivessem representadas e pudessem dar sua 
contribuição a esta reflexão sobre a pandemia, o vírus e as nossas relações.

Todos os artigos aqui presentes, bem como as oito palestras que compuseram a SIC, 
refletem este espírito, esta busca de um novo humano.

Se a pandemia nos fará melhores, é uma esperança, mas como já nos fez refletir é um 
alento.

Boa leitura.

Da solidão do meu quarto de quarentena, junho de 2020.

José Everton da Silva.
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A IDEIA DE VULNERABILIDADE E A TEORIA 
DO RECONHECIMENTO EM AXEL 

HONNETH
The concept of vulnerability and the theory of recognition in Axel Honneth

Luana Abrahão Francisco1

Tarcísio Vilton Meneghetti2

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo discorrer e demonstrar sobre a possibilidade de 
uma conexão entre a ideia de vulnerabilidade e a teoria de luta por reconhecimento de Axel 
Honneth. Cotidianamente, por vezes, é desapercebida, no meio social, a pulsante autoafirmação 
dos indivíduos em face dos seus semelhantes. A vulnerabilidade emerge neste contexto; assim, 
verifica-se a necessidade da formação de direitos inerentes a uma nivelação por igualdade dada a 
pluralidade dos seres. 

Esta pesquisa foi elaborada na base lógica dedutiva por meio da técnica da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Luta por reconhecimento; Direitos sociais.

Introdução
A presente pesquisa tem como objeto a ideia de vulnerabilidade, e como objetivo discorrer e demonstrar 
em que medida a teoria de uma luta por reconhecimento, proposta por Axel Honneth, pode conectar-se 
com esta ideia primeira. Para tanto, buscou-se relacionar elementos de uma desigualdade resultante da 
vulnerabilidade – ferimento ou lesão – com as formas de desrespeito dos padrões de reconhecimento do 
indivíduo explicadas por Honneth ao longo de sua obra.

Esta pesquisa foi elaborada na base lógica dedutiva, por meio da técnica da pesquisa bibliográfica.

Fundamentos acerca da vulnerabilidade
Tamanha é a discussão acerca da ideia de vulnerabilidade, temática de várias áreas de estudo. Partindo-se de 
uma análise etimológica da palavra, é possível encontrar suas raízes no latim: vulnerare, verbo que significa 
ferir, lesar.3 Adaptando-se para uma percepção que pode ser denunciada na prática, classifica-se como 
grupos vulneráveis aqueles que carregam certa predisposição ao ferimento ou à lesão, o que demonstra 
que a vulnerabilidade é percebida no dia a dia do indivíduo. Entretanto, se analisado o significado literal da 
palavra, pode-se afirmar que todo ser humano é capaz de apresentar vulnerabilidades, em que pese sejam 
estas percebidas em diferentes níveis. Uns apresentam mais, outros menos. Uns podem conviver desta forma, 
outros não. Sendo assim, a noção de vulnerabilidade está categoricamente ligada com a noção de diferença. 
Visualizar as diferenças por meio da denúncia de ferimentos ou lesões possibilita, do mesmo modo, visualizar 
desigualdades materiais entre grupos mais e menos vulneráveis, seja por razões socioeconômicas, de sexo, 
raça, idade ou saúde.
A menção a uma passagem de um Estado tradicional para o Estado moderno e, portanto, carregada de 
conquistas relevantes quando se trata de direitos humanos, é de suma importância para tal discussão, visto 
1 Acadêmica do quinto período no Curso de Direito da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, campus Itajaí. E-mail: 
luana.abrahao@edu.univali.br.
2 Doutor em Ciência Jurídica em Programa de Dupla Titulação pela Universidade do Vale do Itajaí e pela Università 
Degli Studi di Perugia. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, graduado em Direito 
pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Professor do Curso de Direito na Universidade do Vale do Itajaí.
3 Vocabulário latim-português baseado no livro Lingua Latina Per Se Illustrata – Família Romana / Organização: 
Katia Teonia Costa de Azevedo, Laura Quednau, Matheus Knispel da Costa; colaboração: Kleveland Barbosa. – Porto 
Alegre; Rio de Janeiro: 2016. p. 22.
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que falar na fraqueza de indivíduos ou grupos em relação a outros só é possível porque, muito antes, há uma 
bagagem evolutiva histórica acerca do assunto. O conjunto de tais direitos e sua evolução é proporcional às 

diferentes necessidades e carências que surgem a cada época. Conforme Bobbio, “o que parece fundamental 
numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras 
culturas”.4 

A posição individualista da modernidade pós-revolução clamava pela indiferenciação do sujeito; todos são 
livres, logo, iguais em direitos e deveres. Significa dizer que todos devem ser tratados igualmente quando se 
fala na aplicação da lei, deixando de lado características pessoais do indivíduo. Não obstante, difícil dizer que 
uma tal igualdade não geraria diferenças, embora nobre em seus fundamentos, pois ainda que esse direito 
deva ser aplicado a todos, cada sujeito carrega suas peculiaridades. Como em Alexy, o direito à igualdade5 

não pode exigir a igualdade de todas as características naturais e de todas as condições fáticas nas quais o 
indivíduo se encontre. Diferenças em relação à saúde, à inteligência e à beleza podem ser talvez um pouco 
relativizadas, mas sua eliminação se depara com limites naturais. 

Esse ideal revolucionário de fonte liberal rejeitou por muito tempo a inevitabilidade de um tratamento 
diferenciado entre as várias pessoas a que o estatuto jurídico atingia, pois caracterizava o homem possuidor de 
direitos e deveres como “sujeito racional e livre, que dotado das condições necessárias pode, especialmente 
nas relações jurídicas de direito privado, auto regrar a sua vida”6 e, consequentemente, prezava pela não 
interferência do Estado na vida de seus cidadãos, ou seja, buscava a conquista de liberdades negativas. 
A transição de tal configuração do Estado para um Estado social é merecedora de destaque, visto ser um 
processo que, por sua vez, perseguia a expansão de direitos, atrelado a uma especificação do homem 
genérico.7 O ponto visceral de uma tal transição está na passagem deste8 

homem genérico — do homem enquanto homem — para o homem específico, ou tomado na diversidade de 
seus diversos status sociais, com base em diferentes critérios de diferenciação (o sexo, a idade, as condições 
físicas), cada um dos quais revela diferenças específicas, que não permitem igual tratamento e igual proteção.

A partir daí, a indiferenciação do sujeito deixa de ser absoluta, pois os indivíduos e os grupos são diferentes 
entre si. Essa singularidade progride sensivelmente ao longo da história e os chamados direitos sociais, no 
que lhe concerne, demandando agora uma intervenção ativa do Estado, pois só assim pode-se produzir 
“aquela organização dos serviços públicos de onde nasceu até mesmo uma nova forma de Estado, o Estado 
social”.9 

Outrossim, é fundamental estabelecer o liame entre mudanças sociais e o aprimoramento das técnicas e 
transformações econômicas justificativo das novas exigências humanas que se revelam progressivamente. 
Somente uma sociedade mais evoluída, tanto no campo econômico quanto no social, poderia perceber o 
poder opressivo e intimidador a que estava submetida, expressando então novas exigências para uma forma 
de vida melhor.10 É o que se nota de forma incontestável no nascimento dos direitos sociais, posto que “as 
exigências que se concretizam na demanda de uma intervenção pública e de uma prestação de serviços 
sociais por parte do Estado só podem ser satisfeitas num determinado nível de desenvolvimento econômico 
e tecnológico”.11 

Isto posto, essas mudanças significam a reconstrução contínua dos ideais de direitos humanos a serem 
salvaguardados. Bobbio afirma em um de seus ensaios que “o problema grave de nosso tempo, com relação 
aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”.12 Como já citado, a 
fragilidade de indivíduos e grupos sociais e a sua susceptibilidade ao ferimento ou lesão é algo que só pode 
ser denunciado no cotidiano do ser humano. Tais ideais ainda se configuram como algo a ser perseguido em

4 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos / Norberto Bobbio; tradução de Carlos Nelson Coutinho. – Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. p. 18.
5  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã Theorie 
der Grundrechte. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 397.
6 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis / Claudia Lima Marques, Bruno 
Miragem. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 22.
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 69 a 72.
8 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 69.
9 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 72.
10 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 75.
11 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 76.
12 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 25.
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 se tratando de atender às necessidades e às carências do homem específico. Como em Dworkin, “o direito ao 
tratamento como igual é fundamental, e que o direito ao igual tratamento é derivado”.13 Em tempos atuais, 
marcados por uma sociedade gradualmente plural e diversa, uma proteção especial a que requer os sujeitos 
assim classificados como vulneráveis é gritante, mas muito mais imperiosa no sentido de efetivamente 
garanti-la na prática. 

Conexões com a teoria de luta por reconhecimento
Buscando explicar como indivíduos e grupos sociais estão inseridos na sociedade, Axel Honneth produziu 
sua teoria de luta por reconhecimento buscando como principal referência os escritos do jovem Hegel, 
do período de Jena, retirando daí fundamentos gerais para a sua “gramática moral dos conflitos sociais”. 
Além disso, outra grande contribuição para sua teoria é a psicologia social de George H. Mead, que o 
auxilia no desenvolvimento do processo de reconhecimento intersubjetivo evidenciado pelo autor ao 
longo de sua obra. 

Inicialmente, indispensável afirmar que todo ser humano necessita criar vínculos, ainda que possua a 
necessidade de potencializar sua autonomia e seu Eu; o que quer dizer, só nos desenvolvemos integralmente 
e nos percebemos como sujeitos quando nos relacionamos com o Outro e quando nos permitimos que o 
Outro se relacione com o Eu. O homem é um ser social. Conforme Edgar Morin, “o indivíduo humano, mesmo 
na sua autonomia, é 100% biológico e 100% cultural. Apresenta-se como o ponto de um holograma que 
contém o todo (da espécie, da sociedade) mesmo sendo irredutivelmente singular”.14 Desta maneira, fazer 
parte é intrínseco a ser humano, se autorrealizar em meio a outros. Honneth explica esta autorrealização por 
meio do reconhecimento intersubjetivo, formador da identidade, cujo desenvolvimento da autoconsciência 
é dependente de um segundo sujeito, que permite ao primeiro uma interação reativa, possibilitando influir 
sobre si mesmo e suas manifestações.15 Ao refletir sobre a imagem que exteriorizo na relação, respondo a 
mim mesmo e assim posso ter consciência de minha posição nesta relação, construindo minha identidade. 
Assim, o indivíduo se confirma e se constitui em seu meio social, porque se sabe reconhecido e, ao mesmo 
tempo, aprende os compromissos a que está obrigado em relação a seus parceiros de interação.16

Ademais, o teórico busca apresentar ao longo de sua obra um modelo de identidade inerente e natural a todo 
sujeito, composto de três fases, chamadas de padrões de reconhecimento. Estes formam uma identidade 
bem-sucedida do indivíduo e permitem o seu desenvolvimento autônomo: o amor (autoconfiança), o direito 
(autorrespeito) e a solidariedade (autoestima). Ao mesmo tempo em que podem ser positivos, os padrões 
carregam a possibilidade de serem desrespeitados, afetando negativamente este desenvolvimento, quais 
sejam no amor, os maus-tratos e a violação; no direito, a privação de direitos e exclusão; e na solidariedade, 
a degradação e a ofensa.

Atento-me neste capítulo aos dois últimos padrões de reconhecimento e suas respectivas formas de 
desrespeito, visando estabelecer uma conexão com o que foi afirmado até aqui sobre a ideia de vulnerabilidade. 
Antes de mais nada, há que se fazer uma relação elementar para dar princípio aos mencionados padrões. 
Do mesmo modo como os vários indivíduos buscam formar sua identidade intersubjetivamente, a psicologia 
social de Mead apresentada por Honneth aponta uma segunda fase consequencial da intersubjetividade 
destes sujeitos, qual seja, a que o sujeito estabelece com o seu ambiente social. Uma vez reconhecido e 
aceito por outros, e tendo cumprido seus compromissos, este sujeito passa a questionar e pôr em prática 
suas vontades individuais e íntimas. Ora, não é dificultoso perceber que o progresso das pretensões de 
grupos e indivíduos vulneráveis funciona desta mesma maneira. Inicialmente, precisam estes partir em busca 
de um reconhecimento mínimo, ainda que generalizado, de ser reconhecido como igual dentro de um grupo 
e, a partir daí, buscar ser reconhecido em suas diferenças e interesses íntimos, “cuja satisfação pressuporia 
uma ampliação dos direitos individuais”.17 Isto só acontece quando o sujeito “se coloca na perspectiva de 
13 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério / Ronald Dworkin; tradução Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 350.
14 Morin, Edgar. O método 6: ética / Edgar Morin; tradução Juremir Machado da Silva – Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 19
15 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais / Axel Honneth; tradução de 
Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 131.
16 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 135.
17 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 141.
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uma comunidade jurídica ampliada”18, ou seja, “uma sociedade futura, na qual as pretensões individuais 
encontrarão presumivelmente assentimento”.19 

É na esfera do direito que o sujeito é reconhecido como autônomo por meio do respeito. Honneth apresenta 
em sua obra uma evolução natural do sistema jurídico de uma sociedade tradicional, que categorizava suas 
diferentes classes de indivíduos conforme suas propriedades e seu status, para uma sociedade moderna, que 
passa a focar nas capacidades e pretensões jurídicas do ser humano. Esta evolução se dá, segundo ele, por 
meio das lutas por reconhecimento ao longo da história – inevitáveis – e há a conquista de uma multiplicação 
e universalização dos direitos. Neste sentido, o indivíduo desenvolve o autorrespeito porque surge nele “a 
consciência de poder se respeitar a si próprio, porque ele merece o respeito de todos os outros”20, uma 
vez que faz parte de tal universalização. Um desrespeito a este reconhecimento ocorre quando existe uma 
denegação destes direitos e uma exclusão do indivíduo, atingindo sua integridade social. Há aqui outra 
relação: o vulnerável é identificado em sua fragilidade porque apresenta carências, vícios na capacidade 
de lidar com os obstáculos a que se depara. A desigualdade a que é submetido o vulnerável se assemelha 
ao desrespeito na esfera do direito na medida em que o indivíduo busca ser reconhecido como igual (luta), 
porém se depara com a negação desta busca. Utilizando-me do próprio termo citado por Honneth em sua 
obra, uma denegação deste nível é capaz de trazer “um sentimento paralisante de vergonha social”21, que lesa 
gravemente a evolução autônoma do sujeito, do seu pertencer ao meio, pois se sente lesado na expectativa 
intersubjetiva de um juízo moral.22

A esfera da solidariedade, por sua vez, possibilita o desenvolvimento da autoestima do sujeito. Está ligada 
diretamente às qualidades particulares que pertencem ao ser humano com a atenção nas diferenças específicas 
de cada um, que são intersubjetivamente reconhecidas. Aqui, o corpo social também evoluiu de uma forma 
convencional para uma forma moderna, em que seus membros entram no “campo da estima social como uma 
grandeza biograficamente individuada”.23 Neste sentido, a pessoa pode florescer sua autonomia, pois se sente 
valiosa na medida em que “se sabe reconhecida em realizações que ela justamente não partilha de maneira 
indistinta com todos os demais”24, cultivando assim um “sentimento do próprio valor”.25 O desrespeito a esta 
forma de reconhecimento acontece quando é retirada do sujeito a “possibilidade de atribuir um valor social 
às suas próprias capacidades”, tolhendo a possibilidade de sentir-se assentido socialmente no conjunto das 
suas qualidades e sua autorrealização. A conexão com a ideia de vulnerabilidade, neste caso, é inegável. 
Não bastando passar o vulnerável por lutas contínuas em busca de inserir-se e ser reconhecido igual na 
sociedade, há ainda um desafio maior: o da busca da satisfação de características que os fazem diferentes, e 
que, portanto, sempre exigirão uma proteção superior e especial diante dos outros. 

A exigência desta proteção especial é como devolvê-lo seu reconhecimento, para que este possa desenvolver 
suas habilidades e capacidades e saber-se valorizado por isso, estimado socialmente. A valorização de sua 
diferença é de extrema importância, pois nos dá a chance de autoanálise a partir do reflexo do outro. É a 
ideia do “outro como espelho”, muito bem exposta por Claudia Lima Marques:26

[...] o ‘outro’, o ‘diferente’ serve para nos olharmos, daí que se valoriza ao extremo a diferença. Esta visão do outro 
como espelho destaca também a ‘distância’ entre um e outro estamento ou status, valorizando as diferenças e 
considerando que o tratamento deve ser ‘protetivo’ e evitar qualquer discriminação do mais fraco.

Honneth procura traduzir este tratamento especial em uma forma de vida ética – que ele chama de eticidade 
– potencializadora da moralidade, que busca envolver as mais “distintas metas de vida, sem perder a força 
solidarizante da formação coletiva da identidade”.27 O verdadeiro reconhecimento é alcançado, uma vez que 
estabelecidas “estruturas universais de uma vida bem sucedida”.28 Certamente é um processo contínuo e 
visualizado a longo prazo, transladado por meio das lutas e dos movimentos socias, mas que só é possível 
posto que há a ocorrência de “mudanças culturais que acarretam uma ampliação radical das relações de 
solidariedade”.29

18 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 143.
19 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 142
20 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 195.
21 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 198.
22 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 216.
23 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 204.
24 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 204.
25 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 210.
26 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. p. 108 e 109.
27 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 280.
28 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 273.
29 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. p. 280.
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Afirma Edgar Morin que “nossa civilização separa mais do que liga”.30 Vivemos em uma sociedade da 
pluralidade, da diversidade e continuamente mais dinâmica. Honneth expõe em sua eticidade a dedicação 
primordial a uma liberdade social, que pode ser obtida por meio da união dos indivíduos. O próximo não 
é apenas alguém que me ajuda a construir minha identidade, mas é também uma possibilidade, um meio 
que me auxiliará na busca por fins partilhados em comum.31 Embora nem sempre as pretensões individuais 
possam ser as mesmas, a partir do reconhecimento intersubjetivo, entendo que as pretensões do outro 
também são importantes para mim e podem contribuir para uma vida melhor e uma comunidade baseada 
nos princípios da solidariedade. É o empenho de todos por uma religação ética.32 Afinal, sempre há de existir 
este fluxo infindável das diferenças que nos remetem a uma persecução incessante da afirmação de direitos 
universais, todavia duplamente desafiadora, posto que mais importante ainda é a realização prática de tais 
direitos, que devem ser visualizados numa igualdade material satisfatória. E só assim é possível vencer as 
vulnerabilidades que enfraquecem os indivíduos. Em conjunto.

Considerações finais
Há, pois, algumas considerações importantes que podemos chegar até aqui. O anseio pela proteção especial 
do vulnerável é como devolvê-lo seu reconhecimento, por vezes tolhido no âmbito de suas relações sociais e 
na construção de sua autoafirmação. A isto se justifica a intenção histórica do Direito em si e do legislador em 
promover dispositivos a assegurar uma igualdade dos vulneráveis perante os demais. Existe uma pulsante 
ideia de identificar os indivíduos como seriam iguais em determinada situação, ou seja, são iguais em quê? 
Como se vê, há no seio social a questão da vulnerabilidade que desafia a um aprimoramento tanto no campo 
da moral (valor), quanto no campo jurídico (legal), que embora não se possa atender de forma absoluta, 
funcionará sempre como um ideal a se atingir. 
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO 
AUTOMÁTICA APÓS A DECISÃO 
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THE INCONSTITUTIONALITY OF AUTOMATIC PRISON AFTER A DECISION DELIVERED BY 

THE COURT OF JURI33
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Resumo: o presente trabalho objetiva analisar as novas mudanças trazidas pela Lei 13.964/19, que, dentre 
outras, prevê a prisão automática para os crimes julgados pelo Tribunal do Júri com pena superior a quinze 
anos e da supressão do efeito suspensivo no recurso de apelação. O estudo tem por justificativa as possíveis 
consequências jurídicas de medidas que tornem as leis menos brandas, fato que motivou o estudo acerca 
da eficácia de encarcerar o indivíduo antes do trânsito em julgado. A pesquisa demonstra sua importância 
quando questiona se as medidas mais severas e a ausência de políticas públicas diminuem de fato os índices 
de criminalidade. Por fim, analisar-se-á a constitucionalidade da medida, considerando os princípios aplicados 
ao Direito Penal e as normas que conflitam com a prisão em primeira instância. O método de pesquisa é o 
indutivo, com a técnica do referente e da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Prisão automática. Pacote Anticrime.

Introdução
O presente artigo visa ao estudo da prisão automática após a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, 
tendo como objetivo demonstrar a inconstitucionalidade da medida. Para tanto, é necessário que se faça 
um paralelo entre o cenário político e social e a legislação penal brasileira, a fim de que se compreenda 
o fenômeno de criação de dispositivos mais severos. Tal contextualização se dará ao longo do primeiro 
tópico, em que também será abordado conteúdo destas disposições no popularmente denominado “Pacote 
Anticrime”. 

Em seguida, no segundo tópico do estudo, serão apresentados os princípios e as demais disposições 
constitucionais que vão de encontro às medidas de prisão imediata após o júri, em primeira instância, 
inclusive com dispositivos da legislação penal que conflitam com a nova modalidade de prisão.

O último tópico tem como pilar a reflexão sobre medidas mais gravosas e a diminuição – ou não – da 
criminalidade no país, de modo que, com arrimo na doutrina, argumentos demonstrem as medidas mais 
eficazes para diminuir os quadros de criminalidade, bem como se comentará acerca da eficácia do próprio 
conselho de sentença, formado por sete indivíduos leigos.

Ao final, em sede de considerações finais, será verificado se há de fato inconstitucionalidade da prisão em 
primeira instância no aludido caso, antes do trânsito em julgado, com demais considerações que se fizerem 
pertinentes à conclusão do raciocínio levantado pelo presente estudo.

33 O artigo foi orientado pelo professor MSc. Luiz Eduardo Cleto Righetto.
34 Autor. Acadêmico do 10º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do 
Vale do Itajaí (Itajaí). E-mail: limas.sergio@hotmail.com.
35 Autora. Acadêmica do 9º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do 
Vale do Itajaí (Itajaí). E-mail: jaquelinedecoudd@hotmail.com.
36 Autor. Acadêmico do 6º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do 
Vale do Itajaí (Itajaí). E-mail: felipesochacordeiro@hotmail.com.
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Surgimento do inStituto da priSão automática apóS  
a deciSão proferida pelo tribunal do Júri

Pacote anticrime e a ânsia da população em prender
A Lei 13.964/19, proposta pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro, propõe reforçar as medidas punitivas já 
existentes, na contramão do que vinha ocorrendo desde a Constituição de 1824, quando foram abolidos 
açoites, tortura e demais penas cruéis. Aliás, a própria Constituição de 1988 assegura o Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana em seu art. 5º, inciso XLVII 37.

O projeto expõe a ideia de endurecer as leis penais, corroborando com retrocessos incalculáveis para a 
ressocialização e outros aspectos político-econômicos, como o aumento da permanência máxima no cárcere, 
que passou de 30 (trinta) para 40 (quarenta) anos.38

Cabe verificar a alteração no Código de Processo Penal, especificamente no art. 492, inciso I, alínea “e”39, 
que passou a admitir a execução provisória da pena em caso de condenação superior a 15 (quinze) anos de 
reclusão, proferida pelo Tribunal do Júri.

Distintamente da execução automática, a prisão preventiva demanda o preenchimento dos requisitos do art. 
312 do Código de Processo Penal40, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da 
instrução criminal ou assegurar a lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade. 

Denota-se o prejulgamento, tal como a condenação em primeira instância ceifasse todos os princípios e 
garantias do acusado, em que se compara o tempo da condenação em primeira instância – cuja dosimetria 
pode mudar inteiramente em sede de recurso – com perigo iminente do indivíduo em liberdade nas ruas, em 
nítida afronta ao princípio da presunção de inocência.

O “pacote” prevê exceção no art. 492, §3º, do Código de Processo Penal, em que o presidente pode deixar 
de autorizar a execução provisória caso haja questão substancial que possa plausivelmente levar a revisão, 
que, de modo subjetivo, depende da convicção do magistrado de primeiro grau avaliar se há possibilidade 
de revisão.

Ora, não cabe ao juízo de primeiro grau definir o que vai ou não ser revisto, eis que tais questões serão 
debatidas em grau de recurso, nos termos do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, e, sendo 
cabível, evidente a possibilidade de revisão. Ocorre que, com o advento da Lei 13.964/19, referido apelo, em 
regra, não terá efeito suspensivo nos casos em que a pena for superior a 15 (quinze) anos.

Excepcionalmente será o efeito suspensivo atribuído se verificado que o recurso não tem propósito 
meramente protelatório e levantada questão substancial; sendo necessária a possibilidade de resultar em 
absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena (desde que resulte em pena inferior 
a quinze anos). Novamente depende da subjetividade do juízo, restando incerta qualquer garantia enquanto 
aguarda o trânsito em julgado.

O fato é que já existem meios legais de manter o indivíduo sob custódia do Estado, como é o caso da prisão 
cautelar. Ocorre que a soma de penas aplicadas pelo presidente do tribunal do júri está fulcrada na decisão 
de primeiro grau. Não se pode efetivar a pena no meio do caminho do processo diante da possibilidade de 
alterações.

Neste sentido, cabe a análise dos princípios e outras normas afetadas pelo pacote anticrime.

37 GOMES, Pedro Henrique de Lima. Pacote anticrime: o aumento do limite temporal de cumprimento de pena privativa de 
liberdade. Canal Ciências Criminais, 23 mar. 2020. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/pacote-anticrime-o-
aumento-do-limite-temporal-de-cumprimento-de-pena/>. Acesso em: 23 de março de 2020.
38 SENADO FEDERAL. Pacote anticrime é sancionado com vetos. 26 dez. 2019. Disponível em: <https://www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/26/pacote-anticrime-e-sancionado-com-vetos>. Acesso em: 19 de março de 
2020.
39 BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
40 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Brasília, 1941. Disponível em: < http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>>. Acesso em: 21 de março de 2020.
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princípioS e normaS afrontadoS pela novel diSpoSição

 
Constituição federal e os princípios violados
Apesar da soberania dos vereditos do júri, balizada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição 
Federal41, o Tribunal do Júri não compõe grau único de jurisdição, sendo a decisão passível de recurso.

No bojo da legislação brasileira repousam princípios que norteiam o cumprimento das garantias fundamentais 
à preservação de um tratamento humano ao indivíduo. Nesta senda, tem-se o princípio da dignidade da 
pessoa humana e o devido processo legal. É pertinente considerar o que comenta Nucci42 a respeito:

[...] temos sustentado a vinculação do direito penal ao processo penal, pois ambas as ciências criminais precisam 
respeitar os mesmos princípios regentes – dignidade da pessoa humana e devido processo legal –, além de 
outros não menos importantes, como a legalidade. É preciso cessar a ideia de que processo penal se atrela ao 
processo civil; ao contrário, possui íntima relação com o direito material. Somente assim os indivíduos terão 
dupla garantia para a preservação da sua liberdade.

Uma vez processado criminalmente, uma das principais garantias fundamentais em favor do réu é o direito 
ao contraditório e à ampla defesa. O princípio do contraditório, além de garantia, é um eficaz instrumento 
técnico para se obter a descoberta dos fatos relevantes ao processo. A ampla defesa e o contraditório estão 
ligados, haja vista que é do contraditório que será manifestada a defesa. A defesa atua como um mecanismo 
de autoproteção do sistema processual penal, uma vez que a tutela da inocência do imputado é um interesse 
social.43

Em sendo lícito a produção de todos os meios admitidos em juízo para proceder com a defesa do réu, não 
se pode lhe negar o direito de recorrer da decisão que fundamentadamente julgue equivocada, quando a lei 
assim lhe permitir. Dito isto, mister discorrer acerca do duplo grau de jurisdição. 

É possibilitado que o indivíduo recorra das decisões impostas a ele em juízo, razão pela qual os recursos 
devem ser conhecidos. Ainda assim, há que se respeitar os pressupostos de admissibilidade, e estes requisitos 
não obstam a possibilidade de defesa no duplo grau de jurisdição.44

Faz-se necessário abordar também o princípio da presunção de inocência. O texto constitucional45, em seu 
artigo 5º, inciso LVII, prevê que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória”. Pertinente o que disserta Nestor Távora46:

De tal sorte, o reconhecimento da autoria de uma infração criminal pressupõe sentença condenatória 
transitada em julgado (art. 5º, inc. LVII, da CF). Antes deste marco, somos presumivelmente inocentes, 
cabendo à acusação o ônus probatório desta demonstração, além de que o cerceamento cautelar da 
liberdade só pode ocorrer em situações excepcionais e de estrita necessidade. Neste contexto, a regra 
é a liberdade e o encarceramento, antes de transitar em julgado a sentença condenatória, deve figurar 
como medida de estrita exceção.

O Estado só tem respaldo em cercear a liberdade do indivíduo em último caso, considerando elevado grau de 
periculosidade ao mantê-lo em liberdade. A prisão antes do trânsito em julgado deve ser tratada como exceção. 

Há que se considerar o princípio da legalidade, em que o Estado Democrático de Direito não pode consolidar-
se sem referida garantia47, conforme denota Bittencourt48:

 
41 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21 de março de 2020.
42 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. Rio de Janeiro: 
Forense. p. 60.
43 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 196 – 199.
44 AVENA, Norberto. Processo Penal. 9. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 56. 
45 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
46 TÁVORA, Nestor, ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 
2014. p. 61.
47 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. p. 129.
48 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 51.
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[...] objetiva-se que o princípio da legalidade, como garantia material, ofereça a necessária segurança jurídica 
para o sistema penal. O que deriva na correspondente exigência, dirigida ao legislador, de determinação das 
condutas puníveis, que também é conhecida como princípio da taxatividade [...].

Tem-se, então, que o princípio da legalidade é uma garantia material do cidadão para que a lei penal será 
aplicada e a certeza da mais ampla manutenção de seus direitos individuais

Código de processo penal e lei de execução penal
As novas alterações, além das disposições constitucionais e principiológicas, também acabam por conflitar com 
demais diplomas da esfera penal. A exemplo, o Código de Processo Penal admite o duplo grau jurisdicionário 
ao versar sobre o recurso de apelação, cabível após a decisão do júri49, nos termos do art. 593, inciso III, do 
Código de Processo Penal.

É importante compreender que a instância recursal não se trata de vantagem ao réu ou medida meramente 
protelatória, mas uma chance de reparar eventuais equívocos que possam ter ocorrido no decorrer do 
processo. O réu pode gozar de todas as instâncias recursais que lhe couberem, até o trânsito em julgado, 
quando poderá enfim ser decretada a prisão.

O art. 283 do Código de Processo Penal versa sobre as ocasiões em que é lítico efetuar a prisão, tendo como 
variáveis a prisão em flagrante delito, em decorrência de prisão cautelar devidamente fundamentada ou 
em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Conforme já explanado, no decorrer do processo 
admite-se a aplicação da prisão preventiva ou temporária, mas não a prisão imediata exclusivamente 
condicionada à sentença, sem haver algum pressuposto que justifique a periculosidade de o indivíduo se 
manter em liberdade.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os casos em que se admite a prisão preventiva, com a ressalva 
do § 2º, que veda a finalidade de antecipação do cumprimento da pena.

A Lei de Execução Penal50 também aborda alguns pressupostos para o início da execução da pena. Prevê o 
artigo 105 que a guia de recolhimento para a execução da pena será expedida apenas após o trânsito em 
julgado da sentença que aplicar a pena privativa de liberdade. Isto porque há uma separação, descrita no art. 
84, a qual define que o preso provisório e o que já teve sua sentença transitada em julgado fiquem em locais 
distintos. Não assiste razão que uma nova disposição contrarie as outras para colocar o mesmo tratamento 
para duas situações diferentes.

Inconstitucionalidade da prisão imediata após a sentença 
do tribunal do júri
Conforme já demonstrado, há uma omissão referente à teoria adotada pelo ordenamento brasileiro, não 
estando claro se a finalidade da pena é retributiva, preventiva ou reeducativa.51 No entanto, o que se espera 
é um processo penal em constante evolução, progressista, que não volte passos que foram tão batalhados, 
como são as garantias fundamentais, condicionando a manutenção da prisão antes do trânsito em julgado à 
gravidade abstrata do crime. Neste sentido, é pertinente o que disserta Nucci52:

E se o Júri errou? Vamos a algumas hipóteses: a) “errou” ao avaliar, à sua maneira, as provas exibidas em 
plenário pelas partes? No máximo, valendo-se do duplo grau de jurisdição, ocorrerá apelação e, provida esta, 
outro Conselho de Sentença promoverá a devida revisão do julgado anterior; b) “errou” porque não lhe foram 
oferecidas todas as provas, logo, existe prova inédita, o que tornaria indispensável outro julgamento? Basta que 
o Tribunal, em apelação ou revisão criminal, remeta o caso a novo júri.

Deve haver uma reflexão em até que ponto a soberania dos tribunais é maior que a própria ressocialização 
do indivíduo. O autor banaliza a revisão criminal quando se trata de encarcerar um ser humano, colocando-o 
49  BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
50 BRASIL. Lei de Execução Penal. Brasília, 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso 
em: 22 de março de 2020.
51 CUNHA Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts. 1° ao 120). 7. ed. Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 383.
52 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 32.
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ao relento de um sistema que desumaniza e corrompe. Até o resultado da revisão criminal, é possível que o 
indivíduo já tenha sofrido diversas afrontas à sua dignidade, ofensas a direitos fundamentais53, ou já tenha 
sido compelido a integrar facção criminosa e cometer novos crimes na prisão. O duplo grau de jurisdição é 
para que se verifique a veracidade dos fatos a tempo de que o indivíduo não adentre o cárcere e sofra os 
reflexos de suas mazelas.  

O duplo grau de jurisdição é a garantia do julgamento imparcial, com a chance de ter a lide chancelada por 
um filtro técnico mínimo. Quando se considera exclusivamente o veredito do conselho de sentença, aceita-
se o julgamento com base em artifícios emocionais, muitas vezes teatrais, que a alegoria do tribunal do 
júri desperta na população. Trata-se de um círculo vicioso, deixar a população, que já está fragilizada pela 
sensação de impunidade, influenciar no encarceramento em massa. O cárcere em massa não é a solução 
para diminuição da criminalidade, sendo necessário pensar o direito penal para socializar e prevenir, de 
modo que a liberdade de muitos não seja privada e a segurança de todos seja garantida.

Considerações finais
O presente estudo chegou ao resultado pretendido, isto é, verificou que a redação proposta pelo pacote 
anticrime não condiz com a Constituição Federal e o sistema punitivo, fustigando anos de luta do direito 
penal progressista.

A princípio, se apresentaram as disposições da Lei 13.964/19 e os fundamentos que levaram o atual governo 
a apoiar uma medida que endurecesse a lei. Verifica-se ser falaciosa a proposta de diminuir a criminalidade 
com leis mais severas. Tal medida gera um efeito simbólico na sociedade, que anseia pela redução da 
impunidade e é ludibriada pela sensação de justiça. 

O Brasil enfrenta atualmente uma ambiguidade ideológica, eis que, num contexto mundial, é um país que 
valoriza as garantias fundamentais e prioriza políticas públicas socializadoras para redução da desigualdade 
social. Referidas medidas desvulnerabilizam as comunidades mais carentes, empoderam os indivíduos que 
têm pouco acesso a recursos básicos e, consequentemente, reduzem a criminalidade. Ocorre que este 
processo se dá a longo prazo, demanda investimento e demasiado trabalho, o que não é atraente para gerar 
efeitos imediatos.

O fato de endurecer leis e aumentar as penas não gera efeitos significativos para o bem comum social, mas 
alimenta a fome midiática e entretém o cidadão para que este sinta que está protegido, quando na verdade 
não está.

Além dos efeitos sociais, restou comprovado que a prisão imediata, após condenação pelo júri, fere diversos 
princípios Constitucionais, prejudicando a base principiológica, eis que o poder legislativo sequer irá 
considerá-la na aprovação das leis penais.

O Tribunal do Júri é uma importante instituição que legítima a participação do povo no processo penal, 
as decisões proferidas pelo conselho de sentença possuem o respaldo jurídico para serem levadas em 
consideração. Cumpre ao judiciário efetivar todas as chances de defesa que possui o réu, para que a sua 
prisão se dê apenas em situações necessárias e justificadas, mas tão somente após o trânsito em julgado, 
conforme prevê a Constituição Federal.
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A INFLUÊNCIA CULTURAL NO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL: STARBUCKS, UM 

CAMALEÃO MUNDIAL
THE CULTURAL INFLUENCE ON INTERNATIONAL TRADE:  

STARBUCKS, A GLOBAL CHAMELEON

Bruna Beatriz Bini54

Charles Alexandre de Souza Armada55

Resumo: Dado o sucesso mundial da Starbucks e como ela se adequou às culturas que fora 
exposta, neste trabalho, por meio do método indutivo, procurou-se apresentar a influência da cultura 
no ambiente do comércio internacional, levando em conta as estratégias de internacionalização 
que podem sofrer maior interferência da mesma; a maneira que a cultura se expressa e estudando 
a Starbucks para exemplificar este fenômeno. Para o desenvolvimento deste, foi utilizado o 
método indutivo e bibliográfico em livros, artigos, periódicos, sites e outros materiais disponíveis 
eletronicamente. Ademais, o presente trabalho buscou verificar o impacto da cultura nacional 
numa estratégia de internacionalização de uma empresa, destacando as adequações que foram 
necessárias para a conquista do mercado em foco. Como resultado, nota-se que a cultura nacional 
tem alto poder de influência sobre a estratégia de internacionalização de uma empresa e seu 
sucesso no comércio internacional. 

Palavras-chave: Internacionalização. Cultura. Starbucks. 

Introdução 
A Starbucks é uma das maiores empresas de café do mundo e teve que superar grandes dificuldades culturais 
para fazer sua expansão internacional. Posto isso, neste trabalho será estudada a influência da cultura 
nacional no comércio internacional. 

Visto isso, faz-se como pergunta de pesquisa: Como a cultura influencia na internacionalização de uma empresa?, 
já como objetivo geral quer se mostrar a interferência da cultura de um país no comércio internacional, de 
maneira que se faz necessário o estudo da cultura para que as negociações internacionais sejam feitas; e como 
objetivo específico mostrar a influência da cultura nacional no comércio internacional pelo estudo da empresa 
Starbucks  e as adaptações que a empresa fez motivada pela cultura de um outro país. 

Para atingir os objetivos propostos, será utilizado o método indutivo e, assim, serão demostradas as possíveis 
estratégias de internacionalização de uma empresa e como a cultura pode interferir no sucesso desta escolha. 
Explicar-se-á o conceito de cultura e o que ela afeta numa negociação em meio ao comércio internacional e, 
por fim, utilizar-se-á o caso Starbucks como forma de ilustrar o que fora mostrado nos itens 1 e 2. 

Estratégias de internacionalização  
Dado o ambiente de globalização, que interconecta países, culturas e consequentemente seus comércios, 
tornou-se essencial às empresas se internacionalizarem. Para isso, o modelo de internacionalização foi 
desenvolvido na década de 1970 descrevendo, de forma geral, a expansão de uma empresa para o mercado 
externo.56 

54  Bruna Beatriz Bini, acadêmica do Curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. 
55 Charles Alexandre de Souza Armada, Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. 
Docente do Curso de Direito e Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI.
56 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p. 83.
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De acordo com este modelo, a internacionalização é gradual e ocorre em etapas, que, tradicionalmente, 
iniciam-se por meio da exportação e evoluem para o IDE (Investimento Direto Estrangeiro). Entretanto, estas 
não são as únicas maneiras possíveis de internacionalização. De maneira mais específica, os 4 principais tipos 
de internacionalização são: 

Exportação: q tática de entrada mais popular e utilizada por pequenas, médias e grandes empresas de todos 
os tipos de negócios. Esta opção é geralmente escolhida por sua flexibilidade, isto é, o exportador pode 
ingressar e se retirar do mercado internacional com facilidade e mínimo custo e risco. A exportação também 
viabiliza o Investimento Direto Estrangeiro57. 

Investimento Direto Estrangeiro: esta é uma estratégia de alto nível de controle para entrar nos mercados 
internacionais, visto que a empresa investe internacionalmente, intendendo construir ou comprar as 
instalações necessárias para que sua filial, fábrica ou escritório possa funcionar neste outro país. Com isso 
a empresa investidora se instala no país e mantém uma presença física direta com os clientes e parceiros, 
garantindo, assim, uma maior taxa de sucesso58. 

Licenciamento: um contrato de licenciamento oficializa a relação entre a empresa proprietária do conteúdo 
intelectual (licenciador) e o usuário (licenciado). As empresas que aderem este tipo de estratégia costumam 
licenciar suas patentes e seu know-how a empresas estrangeiras. Neste contexto é permitido ao licenciado 
produzir e comercializar um produto semelhante com outro que o licenciador já produz em seu país de 
origem59. 

Franquia: a franquia, ou franchising, é uma forma mais avançada do licenciamento, cujo o franqueador (focal) 
permite que um empresário (franqueado) utilize um sistema de negócios pronto em troca de compensações. 
O franchising é uma estratégia extremamente utilizada no mercado de varejo internacional, pois a expansão 
da empresa é exponencialmente mais rápida, porém o controle da empresa proprietária sobre essa expansão 
é reduzido60. 

Sabendo disso, uma empresa não precisa só escolher uma estratégia e simplesmente se internacionalizar, ela 
também precisa da colaboração de outros fatores para que tudo funcione. Tais fatores podem ser econômicos, 
comportamentais e até culturais. 

Os elementos culturais influenciam tanto no sucesso quanto no fracasso da internacionalização de uma 
empresa, assim como no comércio internacional de maneira geral. O conhecimento cultural é um fator chave 
que pode facilitar uma negociação internacional quando bem utilizado. 

 

A definição de cultura
A cultura, pode ser considerada “a parte do meio ambiente feita pelo homem” ou “uma programação 
mental”61, um modo de pensar que nos diferencia de outros grupos de pessoas. A cultura é algo intrínseco 
a cada indivíduo de um grupo, e é perceptível até nas ações menos chamativas, como o ato de tomar banho.  

Desta forma, a cultura incorpora elementos tangíveis, como programas de entretenimento, arquitetura e 
objetos físicos; e elementos intangíveis, como valores, ideias e costumes. E, com isso, é capaz de evoluir no 
contexto de cada sociedade para 1) captar como a comunidade vive; 2) como cada indivíduo se comporta 
com relação ao outro; e 3) define as crenças e como é a visão de mundo do grupo específico. 

Para dar continuidade, também é importante saber o que a cultura não é 62:  
• Não é certa ou errada. A cultura é relativa. Cada nação vê o mundo de uma maneira diferente, o que faz com 

que existam comportamentos aceitáveis e inaceitáveis diferentes umas das outras. Formas particulares de 
fazer as coisas que não se encaixam em todas as nações do mundo. 

• Não se refere ao comportamento individual. A cultura é um fenômeno coletivo de princípios e acepções 
compartilhados. Dessarte, embora a cultura seja o comportamento coletivo de um grupo social, é comum 
que os indivíduos tenham ações distintas. 

57 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p.328.
58 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p.328.
59 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p.353.
60 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p.358.
61 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p. 102
62 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p. 102 
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• Não é inata. A cultura é uma construção social. Uma pessoa não nasce com modos específicos de 
comportamento e pensamento, isso é adquirido com a convivência na sociedade. A cultura é transmitida de 
uma geração para outra, seja na família, na escola ou até mesmo nas mídias sociais. 

Em vista disso, no ambiente do comércio internacional, a cultura atua sorrateiramente e ao mesmo tempo 
ostensivamente. Isso se dá pois, por exemplo, em uma negociação, o comportamento do negociador é 
observado, desde o momento que este entra na sala até depois do acordo fechado.

No processo de internacionalização não é diferente, independentemente da estratégia escolhida, serão 
necessários um estudo de mercado e um acordo para que a internacionalização venha à realidade. Para isso 
as partes interessadas terão de se adaptar às culturas uma da outra para que algo seja acordado. 

Além disso, nos casos de franchising ou investimento direto estrangeiro que resulte na expansão física da 
empresa, a interferência cultural é ainda maior. Pode-se notar este fato devido a exemplos evidentes, tal 
como o McDonald´s e suas franquias, que se adequam a cada lugar no mundo onde são inseridas. Nestes 
lugares o franquiado possui mais poder de mando do que a matriz e, portanto, de acordo com a cultura local, 
são oferecidos lanches diferentes. 

Destarte, como apresentado até o momento, a cultura não é algo que alguém já nasça sabendo, mas sim 
uma construção no indivíduo, originada de fatores materiais e imateriais. Por este motivo, tendo em vista as 
estratégias de ação de empresas que buscam se internacionalizar, vê-se que a análise cultural, ou até mesmo 
intercultural, é primordial63, para que o comércio internacional ocorra como planejado. A análise cultural 
é, portanto, um fator de extrema importância, pois influencia em todo o processo da companhia, desde o 
local de expansão, permissão do país hospedeiro, atenção do público-alvo, desenvolvimento de produtos, 
distribuição, etc.

Ainda, com o processo de globalização, as culturas tornaram-se ainda mais complexas e mistas, sendo assim 
impossível analisar somente um ponto principal. Todas as culturas têm pontos de conexão entre si e é isso 
que se espera encontrar num estudo cultural de pré-internacionalização. 

Os seguintes exemplos podem demonstrar como as diferenças interculturais podem complicar as relações de 
trabalho e as negociações no ambiente do comércio internacional64: 

Sistema de remuneração baseado no desempenho. Em alguns países, o mérito não é, de modo geral, a principal 
base de promoção de funcionários. Na China e no Japão, a idade de uma pessoa é o fator determinante mais 
importante para uma promoção. Mas como esses trabalhadores agem quando as empresas ocidentais avaliam 
seu desempenho com base em indicadores? 

Atitudes em relação à ambiguidade. Em cada país, os nativos possuem uma capacidade única de tolerar a 
ambiguidade. Por exemplo, alguns chefes fornecem instruções precisas e detalhadas sobre o trabalho a ser 
desempenhado, ao passo que outros passam orientações ambíguas e incompletas. Aquele que não se sentir à 
vontade de trabalhar com um mínimo de orientação ou tomar ações independentes poderá sentir dificuldade 
em se ajustar a algumas culturas.  

Além disso, a capacidade de análise cultural é essencial em muitas atividades gerenciais, como65:

• Desenvolvimento de produtos e serviços;

• Comunicação e interação com parceiros comerciais estrangeiros;

• Prospecção e seleção de distribuidores e outros parceiros estrangeiros;

• Negociação e estruturação de investimentos internacionais;

• Interação com clientes atuais e potenciais do exterior;

• Preparação para feiras de negócios no exterior;

• Preparação de material publicitário e promocional. 

63 AYERBE, Luis Fernando; BOJIKIAN, Neusa Maria Pereira. Negociações econômicas internacionais: abordagens, 
atores e perspectivas desde o Brasil. São Paulo: Unesp: Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação, 2011.
64 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades. São Paulo, 2009, p. 104
65 CAVUSGIL, S. Tamer. Negócios Internacionais: Estratégia, Gestão e Novas realidades.  São Paulo, 2009, p. 104
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Estudo de caso: Starbucks 
Como já exposto nos capítulos anteriores, para a internacionalização de uma empresa existem inúmeros 
fatores que definem se tal estratégia será um sucesso ou não. Estudam-se, mais profundamente, o fator 
cultural e a sua influência no comércio internacional e nas relações internacionais. 

A partir disso, pode-se utilizar o caso da Starbucks para ilustrar a adequação aos conceitos já trabalhados, 
haja vista que a empresa, para internacionalizar-se, necessitou de conhecimento cultural sobre os países em 
que a expansão se localizou e fez as adaptações necessárias. 

Nesse sentido, em uma breve retrospectiva sobre a Starbucks, tem-se que: A empresa foi fundada em 1971 
por três sócios: Jerry Baldwin, Zev Siegle e Gordon Bowker66 que, aproximadamente, 16 anos mais tarde 
venderam a empresa a Howard Shultz, presidente e presidente do conselho da Starbucks atualmente. 

Visionário e repleto de valores, Howard trouxe à empresa a “associação de direcionamento competitivo e um 
profundo desejo de certificar-se de que todos da organização podem vencer juntos”67, propondo-se a fazer o 
impossível, segundo a mentalidade da época. 

Howard trouxe romance para a Starbucks e, segundo ele, “pessoas românticas tentam criar um mundo 
melhor longe da monotonia do cotidiano” e foi exatamente isto que a Starbucks se transformou. Um refúgio, 
um oásis no meio do deserto inquieto, que é a correria do dia a dia. 

A Starbucks, então, tem como missão estabelecer-se como principal fornecedor de café de melhor qualidade 
do mundo e ao mesmo tempo manter seus princípios. Os seis princípios que regem a empresa são: 

• Oferecer um ótimo ambiente de trabalho e tratar um ao outro com respeito e dignidade;

• Abraçar a diversidade como elemento essencial na maneira de fazermos negócios; 

• Aplicar os padrões mais elevados de excelência na compra, torração e entrega de nosso café sempre fresco; 

• Desenvolver clientes extremamente satisfeitos o tempo todo;

• Contribuir positivamente com nossas comunidades e nosso ambiente;

• Reconhecer que lucratividade é essencial para o nosso sucesso futuro.68

Diante disso, a Starbucks passou por um intenso processo de expansão em nível nacional. O plano de cinco 
anos era a abertura de 125 novas lojas, seguindo a filosofia de ter estabelecimentos alocados em lugares de 
alta visibilidade e alto fluxo de pessoas. 

Howard então se viu tendo a oportunidade de internacionalizar a Starbucks e, para tal, escolheu a estratégia 
de investimento direto estrangeiro, em que teria total controle sobre seus os novos estabelecimentos, o 
treinamento dos baristas, a arquitetura, o marketing, entre outros pontos. 

A Starbucks atualmente conta com mais de 30 mil lojas em 78 mercados e é considerada a maior empresa 
de torrefação e venda de café especial69 do mundo. E ao se analisar este fato, pode-se observar como a 
Starbucks Corporation adaptou-se aos mercados para garantir o seu sucesso. 

Em exemplo a estas adaptações tem-se a agressiva expansão no Japão70, um país com uma cultura milenar, 
tradicional e enrijecida, ou seja, com pouca flexibilidade a mudanças. Neste caso, a mudança se dá na cultura 
do chá, que faz parte do dia a dia de toda a população, por este motivo a Starbucks investiu na arquitetura 
de suas novas lojas locais, que lembram as casas de chá tradicionais. Além disso, o cardápio valoriza a cultura 
local de maneira que inclui o café, mas mantém os chás apreciados por seus clientes. 
66 STARBUCKS. STARBUCKS CORPORATION SUCCESSTORY. Disponível em: https://successstory.com/companies/
starbucks-corporation-45. Acesso em: 20 mar. 2020.
67 SCHULTZ, Howard, YANG, Jones Dori. Dedique-se de coração: A história de como a Starbucks se tornou uma 
grande empresa de xícara em xícara. São Paulo; Buzz, 2019. 
68 SCHULTZ, Howard, YANG, Jones Dori. Dedique-se de coração: A história de como a Starbucks se tornou uma 
grande empresa de xícara em xícara. São Paulo; Buzz, 2019.
69 STARBUCKS. NOSSO LEGADO. Disponível em: https://www.starbucks.com.br/about-us%2Four-heritage. Acesso 
em: 20 mar. 2020. 
70 DAY TRANSLATIONS. How Starbucks adapts to other cultures. 17 jan. 2019. Disponível em: https://www.
daytranslations.com/blog/how-starbucks-expands-abroad/. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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Outro ponto que a empresa não peca é no paladar local. Cita-se como exemplo o Brasil, país onde o paladar 
no geral é mais adocicado do que no Japão. Assim, no Brasil a Starbucks tem bebidas mais açucaradas e 
inspiradas na cultura brasileira, como o Frapuccino de Brigadeiro, que junta a sobremesa favorita do brasileiro 
com uma invenção original da Starbucks. 

Outro caso também observado é o da companhia de café no Reino Unido, país também tomado pela cultura 
do chá e que foi aos poucos iniciada a cultura do café. A Starbucks foi aos poucos conquistando seus clientes, 
seja por sua atmosfera, pela sua proposta “third place” – significando que a Starbucks é aquele lugar que você 
sempre vai, mas não é nem sua casa, nem seu trabalho/sua escola –, seja pelo atendimento ou até mesmo 
pelo status social que ela traz; de qualquer forma, ela alcançou sua proposta. Mesmo que indiretamente ou 
sorrateiramente, leva o café de maior qualidade a todos os seus clientes e oferece uma realidade melhorada 
dentro de seus estabelecimentos.71

Considerações finais
A partir deste estudo, foi possível verificar o alto nível de interferência da cultura nacional no ambiente do 
comércio internacional, visto que é um fator totalmente interligado com o estilo de vida da população de um 
tipo de mercado, o que pode ou não favorecer uma empresa. 

A partir disso, como conclusão, tem-se que a cultura de um país pode alterar a estratégia de internacionalização 
de uma empresa devido às suas demandas para a aceitação do produto, podendo citar, por exemplo, a 
Starbucks, que só conseguiu adentrar no mercado internacional ao fazer adequações a cada novo território 
conquistado, por exemplo, na Itália – país muito orgulhoso de seu café – em que a empresa abriu uma 
cafeteria especial que utiliza, principalmente, café italiano, mas mantém seu cardápio quase inalterado, só 
retira um item, o Frappuccino, considerado uma ofensa na terra do expresso. 
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A EXECUÇÃO DE ALIMENTOS VISTA SOB A 
ÓTICA DAS PARTICULARIDADES, REQUISITOS 

E ELEMENTOS DA PRISÃO CIVIL72
The execution of food allowance seen from the perspective of the particularities, 

requirements and elements of the civil prison

Ana Júlia da Silveira Welter73

Maria Eduarda Passos da Silva74

Resumo: O presente trabalho objetiva adentrar na esfera da execução civil, ao discorrer sobre sua maior 
peculiaridade, sendo ela a prisão do devedor de alimentos. Para tanto, foram feitas exposições acerca dos 
requisitos e dos elementos atinentes a esta ferramenta coercitiva. Pautado em uma pesquisa exploratória, 
utilizou de consultas bibliográficas e de estudos de casos para pontuar as características e as excepcionalidades 
de tal instrumento normativo. A técnica aplicada para análise de dados foi qualitativa, por meio de 
documentação indireta, em que se priorizou a abordagem do texto de lei atual, em detrimento às mudanças 
legislativas decorrentes da evolução do Direito brasileiro. Ao ilustrar a lide entre os princípios constitucionais 
de liberdade de ir e vir e da dignidade da pessoa humana, anteferiu o entendimento processual da ação 
de execução de alimentos, com enfoque em sua consequência mais severa em caso de inadimplemento, a 
privação da liberdade. 

Palavras-chave: Execução; Alimentos; Prisão Civil.

Introdução
É sabido que há uma valoração hierárquica dos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico atual, 
no qual a vida e a dignidade da pessoa humana se sobrepõem aos demais, visto que, sem eles, o restante se 
torna irrelevante. Desta forma, cada cidadão possui o direito de viver e, mais, de viver de forma digna, sendo 
este o compromisso precípuo do Estado Democrático de Direito.  

Desses direitos constitucionalmente assegurados, decorre o instituto dos alimentos. Seu fundamento, 
portanto, reside na afirmação do direito à vida, quais sejam suas necessidades básicas assistidas àqueles que 
não podem provê-la por si, de forma a garantir a dignidade do necessitado.

Destarte, o presente estudo visa aprofundar os conhecimentos referentes à execução de alimentos, bem 
como expor os elementos e os requisitos atinentes à prisão civil, instituto excepcional e de cunho coercitivo 
abraçado pela Carta Magna de 1988, que possui como objetivo justamente forçar o devedor a arcar com a 
sua responsabilidade legal de prover dignidade e manutenção da vida, adimplindo suas dívidas. Busca-se 
que, ao final do estudo em tela, o leitor consiga identificar as situações em que possa recorrer à execução de 
um possível título, os mecanismos pelos quais deva ingressar com a sua tutela em juízo e os procedimentos 
que pode utilizar para compelir o devedor ao pagamento do débito. Cabe salientar que se evidenciarão os 
aspectos cíveis relacionados à prisão pelo inadimplemento do valor alimentar, porquanto se trata do tema 
basilar e foco da presente atividade.

72 Artigo orientado pela professora MSc. Gabrielle Thamis Novak Foes.
73 Acadêmica do 7º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do 
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74 Acadêmica do 7º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do 
Itajaí, Campus Itajaí (SC). E-mail: meduardapassoss@edu.univali.br. 
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Execução de alimentos
Em primeiro plano, faz-se necessário o estudo da respectiva execução, para posteriormente adentrar de fato 
à prisão civil decorrente da inadimplência alimentícia.

Para o início, necessário é destacar que, segundo o art. 1. 694 do Código Civil, devem alimentos uns aos 
outros os cônjuges, os companheiros e os parentes, os quais, sob pena de prisão, podem cobrar o que lhes 
é devido. 

Caso contínuo, é preciso entender que a execução da prestação de alimentos caracteriza-se por ser a execução 
de uma quantia certa, com a diferença da eminência de regras especiais, as quais estabelecem técnicas de 
expropriação diferentes, ações coercitivas distintas e procedimento executivo diferenciado, variando suas 
aplicações de acordo com as situações fáticas concretas.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o legislador estabeleceu o cumprimento de sentença 
que certifica a prestação alimentícia, para os títulos judiciais e a execução de alimentos, para aqueles 
extrajudiciais. 

À época do Caderno Processual de 1973, havia dúvida quanto à possibilidade da execução de alimentos 
com base em títulos extrajudiciais. Pairavam entendimentos que negavam a referida possibilidade, como 
também aqueles que entendiam a viabilidade dos alimentos constantes em títulos extrajudiciais ocorrerem 
a partir do rito de execução de título extrajudicial, contanto que ciente da impossibilidade da prisão.

Foi com a vigência do Instrumento Civil de 2015 que a execução coercitiva, qual seja, prisão civil, foi admitida 
ao procedimento dedicado aos títulos não judiciais, embora antes disso já houvesse julgados favoráveis a 
esta ideia.

Nessa toada:

Há julgado da 3.• T. do STJ proferido em meados de 201 O, segundo o qual, uma vez inadimplida pensão alimentícia 
avençada em acordo extrajudicial negociado junto à Defensoria Pública do Estado, seria cabível a prisão civil do 
devedor como medida de coerção. O relator, Min. Massami Uyeda, votou pela inadmissibilidade da imposição de 
prisão civil. Mas um pedido de vista da ministra Nancy Andrighi modificou o seu entendimento. Para a ministra, 
o art. 733 do CPC não faz referência ao título executivo extrajudicial, porque, na época em que redigido, só era 
possível certificar obrigação de alimentos por título judicial. Demais disso, relembra que a CF autoriza o uso da 
prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentar, independentemente da natureza do título em que se 
encontra representada, concluindo, ainda, que “o entendimento de que o acordo realizado fora do processo 
afasta o uso da prisão civil é um incentivo à desídia do devedor de alimentos que optou pela via extrajudicial e 
viola o direito fundamental do credor de receber, regularmente, os valores necessários à sua subsistência não 
estando, outrossim, consonante com a tendência atual de estimular o uso de meios alternativos de solução 
dos conflitos, como a autocomposição. A 3.• T. deu prosseguimento à execução (grifo nosso)75.

Superadas as divergências, sabe-se que, citada a parte executada, cabe a esta efetuar o cumprimento 
espontâneo da obrigação em 3 (três) dias, contados a partir da citação, provar que o fez ou justificar sua 
impossibilidade nos termos do art. 911, do CPC.

Caso não seja provado o pagamento, nem acolhida a justificação da parte executada, prosseguir-se-á com a 
execução, que poderá dar-se pela coerção com prisão civil, desconto ou expropriação, à escolha do credor. 
Ademais, insta constar que a prisão civil é residual ao desconto em folha, porquanto, por meio do desconto, 
haver a efetivação do direito de forma menos gravosa ao executado. 

Neste aspecto, Fredie Didier76 elucida que:

No bojo desse instrumento, é perfeitamente possível as partes, no exercício do poder geral de negociação que 
lhe é conferido pelo art. 190, CPC, e dentro dos limites desse dispositivo, moldarem o procedimento executivo. 

Podem, por exemplo, prever que: [...] ii) não será utilizada a prisão civil como medida de execução ou que sua 
duração máxima será de sessenta dias; iii) a prisão civil será possível para alimentos pretéritos; [...] v) a prisão 
civil, a constituição de renda ou desconto em folha poderão ser determinados de ofício pelo juiz, assim como a 
inscrição do devedor na Serasa [...]

75 Disponível em: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp. texto=97516. Acesso em: 
03.06.2010. 
76 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2017.1037 p.
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No caso em tela, tratando da execução por prisão civil, o parágrafo único do dispositivo retromencionado 
(CPC, art. 911, p.u.) salienta que se aplicam, no que couber, os dispositivos referentes ao cumprimento de 
sentença para a prestação alimentar (CPC, art. 528, §§ 2º a 7º).

Atuação ex officio do magistrado
Dispõe o art. 528, § 3º do CPC que o juiz lhe decretará a prisão ao executado, não havendo este, procedido 
nos moldes do art. 911, do mesmo diploma. 

Sucede-se que, conforme pontuam Marinoni, Mitidiero e Arenhart77, o magistrado, antes de decretar a prisão, 
deverá consultar a parte autora, para que confirme a solicitação de prisão, visto que a medida envolve uma 
questão emocional, além do possível prejuízo efetivo à ação, em decorrência do afastamento do devedor de 
seu labor.

Em consonância, Humberto Theodoro Júnior78 disciplina:

A prisão civil, é importante lembrar, não deve ser decretada ex officio. É o credor que “sempre estará em melhores 
condições que o juiz para avaliar sua eficácia e oportunidade”. Deixa-se, pois, ao exequente “a liberdade de pedir, 
ou não, a aplicação desse meio executivo de coação, quando, no caso concreto, veja que lhe vai ser de utilidade, 
pois pode bem acontecer que o exequente, maior interessado na questão, por qualquer motivo, não julgue 
oportuna e até considere inconveniente a prisão do executado”. Por se tratar de medida de exclusiva iniciativa do 
credor, tampouco tem o Ministério Público legitimidade para requerê-la (grifo nosso).

Além disso, outra vedação concernente à atuação de ofício do douto juiz paira sobre a possibilidade deste 
converter o procedimento previsto no art. 528, § 3º do CPC, qual seja, prisão civil, para o rito em que se 
observará a execução por quantia certa, sem a possibilidade de prisão (CPC, art. 528, §8º), na ausência de 
manifestação da parte exequente.

Nesta toada:

Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto 
na Súmula 309/STJ, como na espécie, não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente 
à execução por quantia certa, em que a prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido 
parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter 
emergencial dos alimentos79. 

priSão civil alimentícia

Natureza jurídica da prisão civil alimentar
A prisão civil é classificada como o recolhimento à prisão de um cidadão, originada por uma dívida alimentícia. 
Sendo assim, não é uma condenação penal, e sim um meio coercitivo do Estado para que o devedor cumpra 
sua obrigação.

No Brasil, tal instituto surgiu com a Constituição de 1946, que vedava dívidas de cunho civil, mas tratava de 
forma especial o inadimplemento alimentar conforme dispunha o art. 141, §32: “não haverá prisão civil por 
dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na 
forma da lei”

Este mesmo texto sobreviveu, sem alterações, até a promulgação da Constituição de 1988, conforme art. 
5º, inciso LXVII preceitua: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (grifo nosso)”.
77 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Curso de Processo Civil. Revista 
dos Tribunais. 1.036 p.
78 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 663 p. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 9788530983680/. Acesso em: 18 abr. 2020.
79 JUSTIÇA, Supremo Tribunal de. Juiz não pode mudar rito de execução de alimentos escolhido pelo credor e poupar 
devedor da prisão. 2019. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Juiz-nao-
pode-mudar-rito-de-execucao-de-alimentos-escolhido-pelo-credor-e-poupar-devedor-da-prisao.aspx. Acesso em: 18 
abr. 2020.
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Trata-se, portanto, da única medida coercitiva presente no ordenamento cível, pois, embora o art. 5º, LXVII, 
da CRFB/88 discipline a possibilidade da prisão civil por dívida decorrente do inadimplemento do depositário 
infiel, infere-se da Súmula n. 25 do Supremo Tribunal Federal que “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, 
qualquer que seja a modalidade de depósito”.

Disciplina Ingo Wolfgang Sarlet80 que:

A justificativa de tal previsão é mais do que sabida e em si reconhecida, visto que a restrição do direito de 
liberdade do devedor é tida como indispensável à garantia da própria sobrevivência ou, ao menos e em 
geral, da satisfação de necessidades essenciais do credor. Por tal razão, a própria possibilidade da prisão civil 
constitucionalmente prevista, a despeito de constituir fundamento da restrição de direito (da liberdade do 
devedor), é ela própria uma garantia fundamental (grifo nosso).

Preceitua Arnaldo Marmitt81:

A prisão existente na jurisdição civil é simples fator coercitivo, de pressão psicológica, ou de técnica executiva, 
com fins de compelir o depositário infiel ou o devedor de alimentos, a cumprirem sua obrigação. Insere-se na 
Constituição Federal como exceção ao princípio da inexistência de constrição corporal por dívida. Sua finalidade 
é exclusivamente econômica, pois não busca punir, mas convencer o devedor relapso de sua obrigação de pagar. 

Destarte, o ordenamento jurídico brasileiro se adaptou, ao longo dos anos, às mudanças e às necessidades 
sociais em busca de eficiência legislativa.

Requisitos e elementos da prisão civil
Disciplina o art. 528, §3º, do CPC, que “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma no §1º, decretar-lhe-á a prisão 
pelo prazo de 1 (um) à 3 (três) meses”. 

Vê-se que, uma vez provocado, não haverá necessidade de formular novo pedido requerendo a decretação 
da prisão, a qual poderá o magistrado decretar, desde que verificadas as condições legais e ouvida a parte 
ativa do processo.

Para a presente execução, existirão três possibilidades: a de que o devedor pague, extinguindo-se a execução; 
a de que ele não pague, mas comprove a impossibilidade de fazê-lo; ou aquela em que o devedor permaneça 
inerte, caso em que terá a prisão como consequência, nos termos do art. 5º, LXVII, da CRFB/88 c/c art. 528, 
§ 1º do CPC/15.

Caráter dos alimentos
A prisão civil poderá ser decretada por alimentos de caráter provisional, provisório ou definitivo. Entende-
se por alimentos provisionais aqueles que foram determinados antes da prolação da sentença, por meio do 
rito especial (Lei n. 5.478/68) e apresentam natureza de antecipação dos efeitos definitivos da decisão retro. 
No tocante àqueles ditos como provisórios, referem-se aos alimentos estipulados em outras ações que não 
seguem o procedimento especial, objetivando manter na lide, a parte que os pleiteia, mas que apresentam a 
mesma natureza jurídica dos outrora mencionados. Em se tratando dos alimentos definitivos, por fim, deve-
se aludir àqueles que foram estipulados por meio da sentença, após sua homologação transitar em julgado.

Prescrição
Em supedâneo ao art. 206, § 2º, do CC, as prestações alimentícias prescrevem no prazo de dois anos, embora 
não seja possível executar todas pelo regime especial. Dispõe o art. 528, § 7º que “o débito alimentar que 

80 SARLET, Ingo Wolfgang. DIREITOS FUNDAMENTAIS Prisão civil do devedor de alimentos deve ser a última 
alternativa. 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-18/direitos-fundamentais-prisao-civil-devedor-
alimentos-ultima-alternativa. Acesso em: 21 abr. 2020.
81 MARMITT, A. (1989), Prisão civil por alimentos e depositário infiel: de acordo com a nova Constituição. Rio de 
Janeiro: Aide. 
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autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento 
da execução e as que vencerem no curso do processo”. 

Assim sendo, as prestações anteriores, embora devidas, serão executadas na forma comum, com penhora de 
bens e oportuna expropriação, sem o cabimento da prisão.

Competência
Como se trata de um meio coercitivo, a regra da competência é a do juízo em que se processa o cumprimento 
de sentença ou o processo de execução. No que tange às precatórias, entretanto, somente o juiz deprecante é 
que poderá decretar a prisão, pois, sendo um mero cumpridor da carta precatória, é defeso ao juiz deprecado 
determinar a prisão do devedor de pensão alimentícia e fixar seu prazo. 

Prazo
Consoante o art. 528, § 3.º, o prazo é de 1 (um) a 3 (três) meses e a prisão será cumprida em regime fechado, 
devendo o preso ficar separado dos presos comuns. 

Regime
Estabelece o art. 548, § 4º do CPC que o regime fixado para o cumprimento da determinação deverá ser o 
fechado. De fato, verifica-se que a maioria dos devedores cumprem pena no respectivo regime, conforme 
julgado da Suprema Corte:

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  ALIMENTOS.  PRISÃO CIVIL. REGIME  FECHADO.  NORMA COGENTE. 
ARTS. 528, § 4º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  DE  2015 E 713 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA 
Nº 309/STJ.  APLICABILIDADE82.

Entretanto, há divergência entre a jurisprudência, porquanto, há a aplicação de regime semiaberto e prisão 
domiciliar, por exemplo, em situações diversas daquela sedimentada como excepcional pelo Supremo 
Tribunal de Justiça. 

Sobre o tema:

Provada a relação empregatícia do paciente, o seu recolhimento em unidade prisional poderá prejudicar o 
próprio pagamento da verba alimentar, razão pela qual o cumprimento da prisão civil deverá ocorrer em regime 
semiaberto (Des.MR)83.

Formas de execução
É necessário reiterar que o cumprimento da prisão não exime o devedor do pagamento da dívida alimentícia, 
este apenas não poderá ser preso novamente pelas mesmas prestações. 

Isto é, nada obsta que o mesmo título judicial dê ensejo às duas formas de cumprimento de sentença: a 
especial, para cobrança das prestações mais recentes; e a comum, para cobrança das mais antigas. 

Impugnação
Compulsando a Lei n. 5.478/68, vê-se expressamente que o executado deverá interpor agravo de instrumento, 
postulando ao relator a concessão de efeito suspensivo contra a referida decisão (art. 1.015, inciso XIII, do 

82  (REsp 1557248 / MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/02/2018).
83 (RHC 118980, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/03/2020).
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CPC c/c art. 19, § 2º da Lei Especial). Acontece que se tem-se admitido a impetração de habeas corpus, no 
qual só se poderá examinar a licitude do decreto, sem adentrar no mérito do valor das prestações ou dos 
aspectos probatórios relacionados aos alimentos.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE 
PAGAMENTO DO DEVEDOR. PRISÃO CIVIL. 1. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado 
de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do 
valor dos alimentos. Precedentes. 2. Ordem denegada84.

Logo, compreende-se que, embora a prisão civil por inadimplemento da verba alimentar seja uma questão 
disciplinada tanto no Código de Processo Civil quanto na legislação especial, qual seja, Lei n. 5.478/68, trata-se 
de uma questão controversa e cheia de particularidades em diversos aspectos de sua aplicação e existência.

Considerações finais
Em análise à presente atividade científica, verifica-se que a prisão civil, em primazia, ilustra a lide entre dois 
grandes princípios fundamentais sedimentados pela Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, 
quais sejam, liberdade de ir e vir e dignidade da pessoa humana.

Ao longo deste estudo, entendeu-se que, para que sua aplicação ocorra, deve-se observar o procedimento 
utilizado, as verbas que a ensejam e as suas prescrições, a atuação provocada do magistrado e todas as suas 
particularidades, a fim de que se atinja o cumprimento da obrigação. Visualizou-se ainda que, quando não 
observadas todas as especificações dispostas na legislação, impossível se faz a utilização desse procedimento, 
porquanto se trata de medida coercitiva.

Em síntese, espera-se que o leitor tenha conseguido vislumbrar os momentos cabíveis desta execução, 
fundada em título extrajudicial ou judicial; entendidos os mecanismos necessários para ingressar com a 
tutela em juízo e compreendidos quais procedimentos pode utilizar para fazer atingir o cumprimento da 
obrigação alimentar.
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A LACUNA DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS 
À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO
THE ENVIRONMENTAL REFUGEE GAP IN THE LIGHT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW

Brenda de Borba Coelho Celuppi85

Charles Alexandre Souza Armada 86

Resumo: O presente artigo objetiva analisar os impactos das alterações no meio ambiente global à luz dos 
“refugiados ambientais”, populações que tiveram sua existência inviabilizada em seu habitat tradicional 
decorrente de desastres naturais e a crescente degradação de recursos ambientais essenciais. Diante disso, 
o trabalho busca ainda expor, por meio de uma pesquisa científica de caráter bibliográfico, a emergência 
de uma nova categoria de pessoas na ordem internacional decorrente da ausência de proteção jurídica 
pelos instrumentos internacionais vigentes, visto que estas pessoas não são incorporadas aos termos da 
Convenção da ONU sobre Refugiados (1951). Para isto, considerou-se fundamental compreender que o 
Direito Internacional deve enfrentar o desafio dos refugiados ambientais e apresentar soluções adequadas 
que possibilitem garantir princípios norteadores do direito dos refugiados, como a não discriminação, a 
dignidade da pessoa humana, o non-refoulement e a não expulsão, a serem aplicados sobre a condição 
jurídica dos “refugiados ambientais”.

Palavras-chave: Refugiados ambientais; Direito Internacional dos Direitos Humanos; Direito Internacional 
Público.

Introdução
Muitos dos debates em torno das implicações ambientais, sociais e econômicas das mudanças climáticas são 
agora bem reconhecidos no cenário internacional. 

No entanto, ainda assim há uma preocupação crescente com o tema, ao passo que populações são forçadas 
a deixar seu local de origem, temporário ou permanentemente, em virtude de uma perturbação ambiental 
acentuada, que comprometeu sua existência e/ou afetou seriamente a sua qualidade de vida.

Diante disso, o presente artigo procura analisar a situação dessa nova categoria de pessoas por meio de uma 
pesquisa científica de caráter bibliográfico, à medida que destaca a necessidade do reconhecimento de um 
novo status jurídico próprio de refúgio e aponta que as estruturas legais atuais se mostram amplamente 
inadequadas, construídas para diferentes propósitos e limitadas em sua aplicação à luz dos “refugiados 
ambientais”. 

O problema de pesquisa, de base científica, envolve os seguintes questionamentos: a) Quem são os 
refugiados ambientais? b) Por que essa classe de pessoas não apresenta proteção jurídica pelos instrumentos 
internacionais vigentes? e c) De que maneira estes deslocados poderiam ser incluídos no arcabouço do 
Direito Internacional de Refúgio?

Na tentativa de resposta às perguntas apresentadas anteriormente e, no atendimento ao objetivo proposto, 
este trabalho está dividido em três seções. A primeira seção introduz ao leitor a nomenclatura “refugiado 
ambiental” e os impactos ambientais decorrentes das alterações climáticas e dos desastres naturais, ao 
85 Brenda de Borba Coelho Celuppi, acadêmica do quarto período do Curso de Relações Internacionais, da UNIVALI - 
Universidade do Vale do Itajaí. R. Uruguai, 509. Itajaí - SC.
86 Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. Docente do Curso de Direito e Relações 
Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI.  
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mesmo tempo que também expõe os contornos iniciais do problema de pesquisa: a ausência de aparato 
jurídico eficaz na proteção destas pessoas. A segunda seção, por sua vez, abrange o que diz respeito ao 
status de refúgio e os debates acerca do reconhecimento de uma nova categoria de refugiados, ao passo 
que também apresenta, de maneira primária, possibilidades para suprir essa lacuna jurídica, elemento que é 
adentrado e torna-se escopo de análise na terceira seção.

Alterações no meio ambiente global, “refugiados 
ambientais” e contornos Iniciais do problema de causa 
Muito embora o instituto de refúgio conte com um arcabouço jurídico atualmente bem estruturado, 
normativa e institucionalmente, o impacto dos eventos ambientais, naturais e antropogênicos, têm gerado 
alterações drásticas no meio ambiente global, de modo que inúmeras regiões se tornam muitas vezes 
inviáveis à sobrevivência humana.87

Deste modo, situações de desastres ambientais e de riscos diferentes e interligados expõem uma crescente 
narrativa no plano internacional: as progressivas migrações de pessoas por todo o globo, que se veem 
forçadas a atravessar as fronteiras de seus Estados em busca de condições mínimas de sobrevivência em face 
do desequilíbrio do sistema ambiental. Logo, emerge deste cenário uma nova categoria de deslocados à luz 
do Direito Internacional, os “refugiados ambientais”.88

Foi somente a partir de 1985, contudo, que o termo se tornou popularizado, fundamentado pelo trabalho 
científico do professor Essam El-Hinnawi, que trouxe a conceituação do termo como aquela destinada à: 

Pessoas que foram forçadas a abandonar sua terra natal, temporária ou permanentemente, por motivo de 
perturbação ambiental (natural e/ou desencadeada por pessoas) que comprometeu sua existência e/ou 
afetou seriamente a qualidade de sua vida. Por “perturbação ambiental” nesta definição se entende qualquer 
alteração física, química e / ou biológica no ecossistema (ou a base de recursos) que o tornem temporário ou 
permanentemente, inadequado para suportar a vida humana.89

Diante disso, a questão principal é que muito embora seja incontestável a gravidade da situação dessas 
pessoas e a necessidade latente de proteção, não há ainda mecanismos jurídicos específicos de amparo aos 
refugiados ambientais.90

 A legislação internacional tutela em específico alguns desses movimentos migratórios, em que se destacam 
como refugiados abarcados pelo Estatuto do Refugiado de 1951 e seu Protocolo de 1967 apenas as pessoas 
que deixam seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas.91 

Logo, a dificuldade dos refugiados ambientais encontra dois grandes impasses: a ausência de legislação 
nacional que os tutela quando migram dentro de seu território, e tampouco no âmbito internacional, quando 
tentam atravessar as fronteiras nacionais de seu país. 

Sendo o Direito Internacional dos Refugiados a única forma de proteção obrigatória no cenário atual, é preciso 
verificar se o mesmo permite a proteção de todos estes deslocados forçados. E nesse sentido, constata-se

87 ROMANO, Taisse; SILVA, Carla.  A Proteção Internacional dos Refugiados Ambientais Fundamentada nos Mecanismos 
de Proteção do Direito Internacional dos Refugiados. Revista Jurídica. Curitiba, vol. 03, n°. 48, pp. 428-457, 2017. 
Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_
produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Juridica-UNICURITIBA_n.48.19.pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2020. p. 4. 
88 BATES, Diane. Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change. 
Population and Environment. [S.l.], vol. 3, n°. 48, pp. 465-477, p. 07, 2002. Disponível em: <https://doi.
org/10.1023/A:1015186001919>. Acesso em: mar. 09 2020. 
89 HINNAWI, Essam E; UNEP. United Nations Environment Programme. Environmental Refugees. Nairobi, 1985. 
Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11822/2651>. Acesso em: 09 mar. 2020. p. 12. 
90 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Uprootedness and The Protection Of Migrants In The International Law Of 
Human Rights. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, [S.l.], n. 8, jul. 2016, pp. 229-252, p. 235. 
Disponível em: <http://revista.ibdh.org.br/index.php/ ibdh/article/view/124>. Acesso em: 08 mar. 2020. 
91 ACNUR. Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Perguntas e Respostas. Brasília, não 
datado. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/perguntas-e-respostas/#refugiado>. 
Acesso em: 12 mar. 2020. não paginado.
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 ainda que há desafios tanto relativos aos limites da própria definição de refugiado no que diz respeito ao seu 
status, quanto aos crescentes fluxos migratórios existentes.92

Direito internacional, o status de refúgio e debates 
sobre o reconhecimento de uma nova categoria de 
refugiados 
A partir do exposto, verifica-se que, na prática, o único regime de proteção efetivamente existente na 
atualidade é o do Direito Internacional dos Refugiados93. Desse modo, ou a proteção ocorre pela inserção 
do indivíduo como solicitante de refúgio, ou a mesma depende exclusivamente da vontade política de cada 
Estado.

Segundo a Organização Internacional das Nações Unidas para as Migrações (OIM), as estatísticas para o 
ano de 2050 preveem que o número de refugiados em decorrência de alterações climáticas e dos desastres 
ambientais será entre 20 milhões a 1 bilhão de indivíduos94. Nesta conjuntura, abre-se espaço às discussões 
acerca do que acontecerá com esses indivíduos que se encontram desprotegidos e sem tutela específica, 
uma vez que mesmo os refugiados que se encontram abarcados pela Convenção de 1951 encaram inúmeros 
desafios para continuar sua vida em novas localidades.

Diante disso, muito embora no âmbito do Direito Internacional Público não exista nenhuma convenção 
específica referente ao tema destes deslocados, cabe ressaltar que os “refugiados ambientais” possuem 
proteção de direitos humanos mínimos, logo, o direito à vida e à dignidade. Tal proteção, mesmo tida como 
extremamente frágil, é um padrão mínimo conferido aos indivíduos pelos instrumentos internacionais de 
proteção95.

Isto posto, a necessidade de reconhecimento dessa categoria de pessoas se dá em virtude dos direitos que 
o status de refúgio concede ao indivíduo. A Convenção dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967 
Relativo ao Estatuto dos Refugiados96, tidos até o presente momento como o principal ponto de referência 
nesta matéria, mesmo que não tenha acompanhado as mudanças do globo, preveem que os refugiados têm 
direito à assistência material e jurídica, à proibição de ser forçado a retornar ao Estado de origem, conhecido 
como o princípio do non-refoulement, direito a uma vida segura, à obrigação de acolhida de país em que o 
indivíduo optou por refúgio ou um país terceiro, dentre outras obrigações convencionadas que os Estados 
possuem.97

Contudo, é importante salientar que os principais instrumentos internacionais de proteção a refugiados de 
alcance universal permanecem restritivos no tocante aos critérios para a concessão dos status de refugiado, 
havendo uma forte tendência para que assim permaneça, reflexo direto do enrijecimento das políticas de 
imigração, especialmente no caso da Europa e dos Estados Unido.98

Desta forma, o maior impedimento no que tange ao enquadramento do deslocado ambiental como refugiado 
ocorre decorrente do que sustenta a solicitação e a concessão de refúgio. O indivíduo que solicita o status 
92 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci, O. S. A necessidade de proteção internacional no âmbito da 
migração. Revista Direito Gv., São Paulo, vol. 06, n°. 01 p. 275-294, p. 03, jun. 2010. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/rdgv/v6n1/13.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2020. 
93 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci, O. S. A necessidade de proteção internacional no âmbito 
da migração. p. 03.
94 BASSETTI, Francesco. Environmental Migrants: Up to 1 billion by 2015. Foresight - The CMCC Observatory on 
Climate Policies and Futures, [S.l.], jan. 2019. Migrants. Disponível em: <https://www.climateforesight.eu/migrations/
environmental-migrants-up-to-1-billion-by-2050/>. Acesso em: 10 mar. 2020. não paginado.  
95 ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direito Humanos. Paris, 10 dez. 1948. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf> Acesso em: 12 mar. 2020. p. 05.
96 ACNUR. Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Protocolo De 1967 Relativo Ao Estatuto 
Dos Refugiados. Genebra, 04 out. 1977. Disponível em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/
BDL/Protocolo_de_1967_Relativo_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2020. p. 03.
97 ACNUR. Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Convenção Relativa Ao Estatuto Dos 
Refugiados. Genebra, 28 jul 1951. Disponível em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/
Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em 17 mar. 2020. p. 15.
98 RAMOS, Érika Pires. Refugiados Ambientais: Em Busca De Reconhecimento Pelo Direito Internacional. 2011. 
150 f. Tese de Doutorado (Curso de Direito) – Universidade de São Paulo, Curso de Direito, Departamento de Centro 
de Ciências Jurídicas, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/
eventos/Refugiados_Ambientais.pdf?view=1>. Acesso em: 12 mar. 2020. p. 104
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de refúgio, conforme exposto na seção anterior, tem como requisitos essenciais a perseguição ou o fundado 
temor de perseguição devido à raça, à religião, à nacionalidade, ao pertencimento a determinado grupo 
social ou opinião política, desta forma não abarcando migrantes forçados devido a questões ambientais.99

Tendo em vista a incompatibilidade no enquadramento do “refugiado ambiental” à luz da Convenção de 
1951, faz-se necessário verificar alternativas de proteção a serem repensadas e analisadas, à medida que 
estes fluxos migratórios de indivíduos hoje se apresentam como um grande desafio no cenário internacional, 
e só tendem a tornar-se ainda mais presentes quanto conjuntura. 

Possibilidades para suprir a lacuna jurídica
Diante do exposto, ressalta-se que um grande passo foi dado pela Declaração de Cartagena, reiterada pela 
Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994, do Sistema Interamericano de 
Proteção aos Direitos Humano e a Convenção da Organização da Unidade Africana. Tais convenções são 
conhecidas por sua inovação na busca por uma maior amplitude no que diz respeito ao arcabouço jurídico 
do refúgio, a fim de proporcionar maior assistência e proteção aos indivíduos que se encontram em situações 
extremas, de alto nível de complexidade e que necessitam de amparo.100

A partir da Declaração de Cartagena, reiterou-se que:

[...] a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o que, além de conter os 
elementos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas que 
tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.101

Isto posto, é possível verificar que, em virtude da inclusão da violação massiva de direitos humanos, criou-
se um conceito jurídico aberto para que novas situações pudessem ser incluídas. Não obstante, o fato de 
abranger o conceito de refúgio e utilizar de termos como “[...] outras circunstâncias que tenham perturbado 
gravemente a ordem pública”  fez-se favorável ao auxílio de garantias aos “refugiados ambientais” e ao 
movimento de reconhecimento jurídico dos mesmos.

Nessa linha, faz sentido destacar também o esforço das Organizações não Governamentais, cuja atuação 
tem contribuído positivamente e merecem o devido destaque, seja no sentido de alertar sobre a urgência 
no reconhecimento jurídico dos “refugiados ambientais” pela comunidade internacional, seja por meio da 
construção de uma base concreta de conhecimento para auxiliar os tomadores de decisão e os elaboradores 
de políticas públicas em todos os níveis (local, regional e global). 

Ademais, ressalta-se ainda o papel desempenhado pelo governo das Ilhas Maldivas que, de forma pioneira 
e com o apoio de vários países, Organizações não Governamentais (ONGs), Organizações Internacionais e, 
após uma consulta com os seus Ministérios e delegações da ONU, lançou à comunidade internacional, no ano 
de 2006, uma proposta para adoção de um novo Protocolo à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
de 1951. 

O primeiro ponto da proposta destaca a necessidade da introdução de causas ambientais abrangentes para a 
concessão do status de refugiado, garantindo a proteção mesmo nas situações de desastres em que não há 
a interferência humana. Logo, a essência da proposta mostra-se a partir da revisão dos elementos-chave da 
Convenção de 1951, à medida que amplia o sentido e o alcance de seus termos102.

Neste sentido, a partir das ideias gerais apresentadas, tal proposta de adoção de um novo Protocolo à Convenção 
de 1951 implicaria em grandes e profundas transformações na essência do sistema de proteção internacional 
99 ACNUR. Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Solicitação de Refúgio, Residência e 
Naturalização. Brasília, não datado. Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/>. Acesso em: 14 mar 
2020. não paginado.
100 SCALCO, P. “Refugiados Ambientais” e a Lacuna Jurídica no Direito Internacional Público. Revista Direitos 
Humanos E Democracia. [S.l.], vol.  03, n°. 05, p. 258-276, jul. de 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2317-
5389.2015.5.258-276>. Acesso em: 11 mar. de 2020. p. 07.
101 ACNUR. Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Declaração de Cartagena de 1984. 
Cartagena das Índias, 22 nov. 1984. Disponível em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_
Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2020. p. 03. 
102 RAMOS, Érika Pires. Refugiados Ambientais: Em Busca De Reconhecimento Pelo Direito Internacional. p. 116.
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vigente e, essencialmente, na responsabilidade e na atuação prática das instituições envolvidas, hoje vistas 
como inadequadas e limitada em sua aplicação na tangente dos “refugiados ambientais”, principalmente por 
meio da extensão significativa do mandato do ACNUR, que parece ir muito além de seu escopo. 

Considerações finais
À luz do exposto, compreender a conexão entre mudanças climáticas e migração será um aspecto 
fundamental para enfrentar as problemáticas acerca dos “refugiados ambientais” no Sistema Internacional. 
Muito embora sempre tenha havido uma interdependência essencial entre as migrações humanas e o clima, 
o fenômeno do aquecimento global e o clima extremo, o aumento do nível do mar e a instabilidade que ele 
traz, acrescentaram novas camadas a esse relacionamento.

A questão destas pessoas que migram em decorrência do meio ambiente enfrenta hoje inúmeras dificuldades 
na busca pela proteção jurídica internacional. Por mais que não exista um termo definido acerca dos 
“refugiados ambientais”, é irrefutável que estratégias devem ser analisadas a fim de resguardar os direitos 
humanos que se encontram em tais situações. Direito mínimos que todos os indivíduos possuem e que, na 
maioria das vezes, as violações são gritantes. 

A principal omissão que deve ser preenchida diz respeito à responsabilização dos Estados e outros órgãos que, 
direta ou indiretamente, colaboram para que os problemas ambientais se agravam e que, paralelamente, não 
possuem obrigação perante comunidades internacionais. A solução destes impasses jurídicos e sociais está 
em sua raiz, visto que os Estados não mostram interesse em se comprometer a verdadeiramente solucionar o 
problema. Logo, é necessário examinar ainda se haverá vontade política em enfrentar os desafios, sobretudo 
de ordem conceitual, para que formas reais de proteção e, consequentemente, de flexibilização de soberania 
aconteçam, assegurando-se de direitos para os refugiados ambientais, ao mesmo tempo que também cria 
obrigações para com os Estados. 

Neste sentido, igualmente importante é salientar que a norma jurídica não pode disciplinar todos os detalhes 
da questão, e nem isso seria possível, contudo se insere nesse contexto, permeado de indefinições jurídicas, 
a necessidade de uma abordagem integrada pelo Direito, que leve em conta não apenas os problemas dos 
deslocamentos forçados em si, mas uma resposta coerente com as múltiplas especificidades da conjuntura 
analisada.

Logo, espera-se também a manifestação, a partir da solidariedade internacional e do humanitarismo, do 
“espírito de Cartagena”, para que soluções reais e permanentes, e não apenas provisórias e pontuais, auxiliem 
no avanço do Direito Internacional dos refugiados e em outras formas de migrações forçados.
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Resumo: Tendo em vista o atual impasse no acesso à educação por parte das crianças venezuelanas refugiadas 
em território nacional, busca-se, a partir da pesquisa em questão, analisar qual seria a incumbência legal 
do poder público pátrio diante da adversidade abordada. Ademais, no que diz respeito à metodologia 
utilizada para se chegar ao conhecimento pretendido, utilizar-se-á o método indutivo, cuja produção do 
conhecimento se dará mediante a análise de doutrina, jurisprudência, letra da lei e, ainda, de tratados e 
convenções internacionais de que o Brasil faça parte. Destarte, ao evidenciar o dever jurídico do poder 
público no que tange à prestação do ensino ao povo venezuelano, espera-se contribuir com a efetivação do 
direito à educação, este que, segundo a ONU106, dada a sua relevância, seria um direito humano107.

Palavras-chave: Refugiados; 2. Direito à educação; 3. Responsabilidade legal. 

Introdução
Comenta-se, com frequência, hodiernamente, a respeito da crescente quantidade de refugiados108 espalhados 
por todo o planeta, estes que fogem para outras nações, buscando uma condição de existência digna e que 
garanta o direito à vida.

Nesse ínterim, nota-se a atual crise humanitária, política e econômica denotada na Venezuela, crise essa que 
tem impulsionado vigorosamente a movimentação da sua população para outras nações latino-americanas, 
dentre elas o Brasil, um dos principais destinos dos venezuelanos.

Entre os principais reflexos observados com esse êxodo, aponta-se a considerável dificuldade no acesso à 
educação por parte das crianças venezuelanas abrigadas no Brasil, situação essa que demonstra um evidente 
descompasso entre o anseio do legislador e a realidade social, tendo em vista, principalmente, o caráter 
humano do direto ao ensino.
103 Acadêmico do Curso de Direito pela UNIVALI cursando o 5º período. Bolsista do Art. 171 FUNDES. Integrante do 
Grupo de Pesquisa e Extensão Paideia. davi_r.j95@hotmail.com.
104 Bacharel em Direito pela UNIVALI. Pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC-PR. Mestranda em Direito pela 
Universidade Autónoma de Lisboa. adv.silveira@hotmail.com.
105 Doutor em Direito com dupla titulação pela UNIVALI e a Università degli Studi di Perugia; Mestre em Filosofia pela 
UFSC, especialista em Direito Processual Civil pela UNIVALI e especialista em Psicologia Social pela Universidade 
Estatal de São Petersburgo-Rússia. padilha@univali.br.
106 nacoesunidas.org/direitoshumanos.
107 Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Estes direitos dizem respeito à vida e à liberdade 
(opinião e expressão), direito ao trabalho, educação, entre outros diversos que são merecidos de qualquer pessoa, 
sem qualquer tipo de discriminação.
108 Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é 
tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos, 
onde passam a ser consideradas um “refugiado”, reconhecido internacionalmente, com acesso à assistência dos 
Estados, do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e de outras organizações. 
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Assim sendo, a fim de fomentar o debate acerca dos possíveis caminhos que resolvam a adversidade 
apresentada, o presente trabalho possui como escopo principal a perquirição da responsabilidade legal do 
Estado brasileiro diante do status quo evidenciado.

Os principais reflexos da atual crise na Venezuela
Conforme já citado anteriormente, a corrente crise política instalada na Venezuela tem causado inúmeros 
impactos em diversos outros países da América do Sul, dentre eles o Brasil, este que faz divisa com a Venezuela 
ao norte de seu território, através dos Estados do Amazonas e Roraima.

De acordo com uma pesquisa realizada recentemente pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), o atual número de refugiados e migrantes da Venezuela 
no Brasil é de, pelo menos, 96 mil109. 

A maior parcela dos venezuelanos adentra no País pela fronteira norte do Brasil, no estado de Roraima, e se 
concentra nas localidades de Pacaraima e Boa Vista, capital do Estado110.

Por conseguinte, a fim de auxiliar o povo que se desloca, criaram-se abrigos em Boa Vista e Pacaraima, que 
são administrados pelas Forças Armadas e pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Conforme assinalado recentemente pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)111:

Mais de 6,3 mil pessoas, das quais 2,5 mil são crianças e adolescentes, vivem nos locais. Estima-se que quase 32 
mil venezuelanos morem em Boa Vista. Projeções das autoridades locais e agências humanitárias apontam que 
1,5 mil venezuelanos estão em situação de rua na capital, entre eles, quase 500 têm menos de 18 anos de idade.

Ademais, constata-se, ainda, que a maior parcela das pessoas que chegam ao País se encontra em um quadro 
de extrema necessidade de assistência humanitária, sem acesso à comida, à saúde e outros serviços básicos, 
expostos, inclusive, a diversos tipos de violência.

A provisão educacoinal às crianças e aos adolescentes 
venezuelanos refugiados no Brasil
Tendo em vista o status de direito humano aferido ao direito à educação, entre os notáveis impactos 
verificados com o referido fluxo, está a dificuldade de provimento educacional a uma parcela das crianças e 
dos adolescentes refugiados no Brasil.

Em entrevista à BBC Brasil, realizada em junho de 2019, o Professor Raniere Pontes de Sousa, especialista em 
Educação do UNICEF, afirmou que112: 

O impacto da migração no sistema escolar no Norte e no Nordeste do país é grande se considerarmos a evasão 
e a exclusão escolar que já existiam antes nas duas regiões. O Brasil tem mais de 2,8 milhões de crianças e 
adolescentes fora da escola.

Na mesma matéria, a doutoranda em educação Deborah Esther Grajzer pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), que visitou Roraima recentemente para uma pesquisa, apontou que113: “A falta de transporte 
gratuito dos abrigos para as escolas também alimenta a evasão escolar porque muitos pais não podem pagar 
o bilhete do ônibus”.

Nesse ínterim, de acordo com informações publicadas recentemente pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR) sobre educação, em seu sítio eletrônico oficial114:

 
109 nacoesunidas.org/numero-de-refugiados-e-migrantes-da-venezuela-no-mundo-atinge-34-milhoes/
110 www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil
111  www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil
112 www.bbc.com/portuguese/internacional-48692656
113 www.bbc.com/portuguese/internacional-48692656
114 www.acnur.org/portugues/2019/09/06/projeto-promove-ensino-para-criancas-e-adolescentes-refugiados/
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[...] existem em torno de 7,1 milhões de crianças refugiadas no mundo em idade escolar, onde 3,7 milhões não 
frequentam a escola. Ainda que milhares de crianças e adolescentes venezuelanos estejam matriculados em 
escolas públicas de Roraima, tal abertura não é suficiente para suprir as demandas de refugiados e migrantes 
vindos do país vizinho.

Isto posto, depreende-se, sem maiores percalços, a fim de se buscar a concretização do direito humano 
exposto, a notória relevância da realização de uma análise sobre a responsabilidade do Estado brasileiro 
defronte o status quo ora interpelado.

O  direito à educação à luz do constitucionalismo 
brasileiro
Objetivando-se uma compreensão um pouco mais coerente em relação ao encargo brasileiro diante da 
adversidade em pauta, buscar-se-á, em um primeiro momento, situar o direito à educação no ordenamento 
jurídico nacional.

 A norma maior brasileira, consolidada em 1988, reserva, no que diz respeito ao direito à educação, um 
espaço considerável e denotador de significativa valorização, haja vista que a seção I do capítulo III do Título 
da Ordem Social é destinada, exclusivamente, ao direito à educação.

Não obstante a reserva de seção, a norma maior faz, ainda, uma breve e introdutória menção à respectiva 
prerrogativa em seu art. 6º115: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”.

A fim de conceituar os direitos sociais, assinala o professor André Ramos Tavares em seu curso de direito 
constitucional116:

Os direitos sociais, como direitos de segunda dimensão, convém relembrar, são aqueles que exigem do 
Poder Público uma atuação positiva, uma forma atuante do Estado na implementação da igualdade social 
dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos à prestação, ou direitos 
prestacionais.

Assim sendo, infere-se, pois, que a responsabilidade do poder público brasileiro ante o direito à educação 
está diretamente relacionada à própria natureza legal da referida garantia, já que, por si só, exigiria uma 
atuação positiva do Estado (direito prestacional) em prol da sua efetivação.

A responsabilidade do Estado brasileiro para com a 
educação das crianças venezuelanas no Brasil
Para ilustrar a responsabilidade do Estado Brasileiro em garantir a educação às crianças venezuelanas 
refugiadas, é necessário pontuar inicialmente que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece 
a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, sendo garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País, direito fundamental, conforme se observa a seguir117:

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:

Desse modo, percebe-se, evidentemente, a pretensão do legislador pátrio pela igualdade perante a lei 
(direitos e deveres) entre brasileiros e estrangeiros residentes no País, disposição essa que assegura uma 
genuína paridade entre os nacionais e os indivíduos refugiados no Brasil.

Para tanto, demonstrado no título anterior que a educação é um direito social de segunda dimensão, bem 
115 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF. 1988, out.
116 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 837, out. 2011.
117 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, DF. 1988, out.
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como o que fica previsto no artigo 5º da Constituição Federal acima exposto, no sentido de igualdade entre 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, é indiscutível a responsabilidade do Estado em garantir a 
educação às crianças venezuelanas que aqui se refugiam.

Entretanto, diante deste cenário de leis e garantias estabelecidas pela Constituição Federal, ocorrem situações 
em que o direito à educação é violado para os jovens estrangeiros, na maioria das vezes, por falta de políticas 
públicas que auxiliem na sua incorporação digna ao sistema de ensino local.

Sendo assim, o Estado é o responsável e o garantidor de direitos; e o direito ao ensino deve ser plenamente 
eficaz e de aplicabilidade imediata, porém, pela violação de tal direito, é necessário cobrar a sua efetivação 
de modo judicial.

Nesse ínterim, recente julgado do TJMS retrata a dificuldade do acesso ao sistema educacional de forma 
imediata ao adolescente estrangeiro residente em território brasileiro, motivo pelo qual é necessária a 
medida judicial da qual foi concedida liminar garantindo o acesso à escola.

Deste modo, votou a Relatora após fundamentar o seu voto no que toca asseguramento de um direito 
fundamental expressamente elencado na Constituição Federal, veja-se118:

Deve ser garantido ao infante o acesso à escola, por se tratar de direito fundamental 
reconhecido expressamente na Constituição Federal, e cabe ao ente público criar os meios 
para amplo acesso ao ensino. (...) Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário se faz 
necessária para assegurar o direito constitucional à educação ao ser humano não apenas 
nesse caso, mas em todas as vezes que for injustamente recusada, de modo a não merecer 
reparos a sentença.

Isto posto, tendo em vista a natureza prestacional dos direitos sociais, infere-se, pois, que no momento 
em que o Estado não fornece os meios necessários, a fim de viabilizar o acesso ao ensino, por parte dos 
estrangeiros que residem no Brasil, a sua responsabilidade legal, em termos práticos, já foi desprezada 
(situação denotada por meio do julgado trazido acima).

Considerações finais.
Tendo em vista o notório papel da educação para a cidadania, formação do pensamento autônomo e na 
promoção de uma cultura voltada para os direitos humanos, buscou-se investigar na presente pesquisa, a 
responsabilidade legal do Estado brasileiro diante da dificuldade na obtenção do ensino, por parte dos jovens 
venezuelanos refugiados no Brasil.

Nesse viés, com o escopo de corroborar com a referida exposição, abordou-se, ainda, decisão judicial que 
elucida, de forma clara e concisa, o real encargo do poder público para com os indivíduos em foco.

Por fim, a partir do estudo realizado, pôde-se entender, com efeito, o desalinhamento entre o positivado 
constitucionalmente e o cenário de adversidade por ora desenhado neste trabalho.

Assim, apresentando-se a dificuldade dos refugiados no acesso à educação, a importância do direito ao ensino 
(direito humano) e a responsabilidade legal do poder estatal no que tange a essa garantia, o presente trabalho 
almejou, sobretudo, fomentar o debate acerca da demanda pela aplicação de políticas públicas eficientes e, 
desse modo, viabilizadoras do pretendido, constitucionalmente, aos estrangeiros residentes no país.

118 BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ementa – Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado 
de Segurança – Matrícula de Menor Estrangeiro em Rede Pública de Ensino – Ausência do Visto de Estrangeiro - Mera 
Irregularidade – Residência no Brasil – Direito À Educação – Garantia Constitucional – Dever do Estado – Recurso e 
Reexame não Providos. nº 0800141-18.2015.8.12.0012 - Tjmg. Campo Grande.
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ARTIGO 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL – APLICABILIDADE AO CÔNJUGE E 

AOS CONTRATOS DE MULTIPROPRIEDADE
ARTICLE 843 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE - ITS APPLICABILITY TO THE CONSORT 

AND MULTIPROPRIETY CONTRATCTS

Joselaine Braga119

Marina Casubek Pechebea Suiza-Ni de Souza120

Gabrielle Thamis Novak Fóes121 

Resumo: Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, muitas novidades ingressaram no 
ordenamento jurídico, dentre elas a penhora de bem indivisível, no que tange à quota-parte do 
coproprietário/cônjuge alheio à execução, sobre o produto da alienação do bem. Outra novidade trazida 
foi a respeito da multipropriedade da Lei nº 13.777, introduzida no código civil de 2002, a qual foi inserida 
nos novos artigos 1.358-B ao 1368-E. Os objetivos específicos destinam-se a apontar os conceitos de 
execução e penhora de bens indivisíveis, apresentar os direitos e as garantias do cônjuge/coproprietário 
na penhora de bens indivisíveis, bem como a possibilidade de penhora do imóvel nos contratos de 
multipropriedade. O método de procedimento de pesquisa foi a abordagem indutiva e a técnica de 
pesquisa bibliográfica, por meio de doutrinas, legislações, jurisprudências, artigos científicos, e documental. 
Palavras-chave: Penhora, Penhora de bem indivisível, Multipropriedade.

Introdução
O código de Processo Civil regulamenta a penhora de um bem indivisível no que tange à quota-parte do 
coproprietário/cônjuge alheio à execução sobre o produto da alienação do bem. 

O objetivo geral é examinar a aplicabilidade do artigo 843 do Código de Processo Civil no que tange ao 
coproprietário/cônjuge e aos contratos de multipropriedade. Investigar se são respeitados os direitos do 
coproprietário/cônjuge na execução; e a possibilidade de penhora do imóvel objeto de multipropriedade.

Destarte, os objetivos específicos destinam-se a apontar os conceitos de execução e penhora de bens 
indivisíveis, apresentar os direitos e as garantias do cônjuge/coproprietário na penhora de bens indivisíveis, 
bem como a possibilidade de penhora do imóvel nos contratos de multipropriedade.

O problema formulado para a desenvoltura desta pesquisa foi: A aplicabilidade do artigo 843 do Código 
de Processo Civil no que tange ao cônjuge e aos contratos de multipropriedade está sendo feita de forma 
correta, a fim de respeitar o direito dos cônjuges e coproprietários? É possível a penhora na totalidade do 
imóvel na modalidade multipropriedade? 

A multipropriedade institui uma modalidade moderna de aproveitamento de bens imóveis, sendo diferenciada 
da propriedade tradicional. É utilizada nos Estados Unidos desde a década de 1960, que, apesar de ter se 
popularizado no Brasil, foi legislada somente no ano de 2018, por meio da nº 13.777, introduzida no Código 
Civil de 2002, a qual foi inserida nos novos artigos 1.358-B ao 1368-E.

A norma jurídica que regulariza o assunto está em vigor, entretanto o estudo busca entender a aplicabilidade 
do artigo 843 do Código de Processo Civil. 

119 Joselaine Braga, acadêmica no 7º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. E-mail: 
joselainebraga@hotmail.com.
120 Marina Casubek Pechebea Suiza-Ni de Souza, acadêmica no 7º período do Curso de Direito da Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI. E-mail: marina_casu@hotmail.com.
121 Advogada inscrita na OAB/SC 34.622, Mestre em Direito (IMO IMLI – UNIVALI PPCJ), professora de graduação e pós-
graduação da UNIVALI e outros. E-mail: gabriellenovak@univali.br.
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No decorrer da pesquisa são abordados diversos assuntos com o procedimento da execução e penhora, em 
seguida, é realizada uma explanação do referido artigo e sua aplicabilidade, por fim, são feitos contundentes 
argumentos do tema de multipropriedade aplicados ao assunto. 

Verificou-se que coproprietário ou do cônjuge poderá exercer o direito de preferência na arrematação do 
patrimônio e a penhora recairá sobre a cota-parte/meação do bem executado, sendo alienado e pago o 
adimplemento, conseguinte redistribuído da parte daquele que não foi executado.

No que se refere à multipropriedade, não há possibilidade de penhora sobre o imóvel. 

O método de procedimento de pesquisa foi a abordagem indutiva e a técnica de pesquisa bibliográfica, por 
meio de doutrinas, legislações, jurisprudências, artigos científicos, e documental.

Instituto da penhora no processo de execução
A execução é um procedimento que se faz necessário para satisfazer o direito do credor e submeter ao 
devedor o adimplemento da obrigação, de um título judicial ou extrajudicial, que é a prova do credor do 
direito à dívida e cabe ao processo de execução fazer valer esse mérito, seja de forma voluntária ou de 
maneira forçada.

O jurista Gabriel de Rezende Filho explica que “A exeução é fase lógica e complementar da ação, sem a qual 
a sentença condenatória não teria eficácia; é o sino sem o badalo ou o trovão sem chuva”.122

Assim, entende-se a importância do processo de execução no curso do litígio, uma vez que é nessa fase que 
se coloca em prática o direito de fato.

Segundo Gonçalves, “a penhora é ato de constrição que tem por fim individualizar os bens do patrimônio do 
devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito e que serão excutidos oportunamente”. 123

Nesse sentido, ao iniciar o processo, o exequente poderá indicar na petição inicial bens do executado para a 
penhora, a fim de proteger o seu direito de receber o saldo devedor. 

A penhora de bens é uma intrusão necessária do Estado no patrimônio do devedor, a fim de tornar realidade 
o comando abstrato de uma sentença com trânsito em julgado (execução definitiva) ou até mesmo antes do 
trânsito em julgado (execução provisória), cujo inadimplemento é resistido pelo devedor.124

Destarte, o Estado pode e deve intervir para manter a ordem social, na medida em que a lei estabelece seus 
poderes, para que possa fazer valer os direitos previstos aos credores. 

Penhora de bem indivisível 
O bem indivisível é aquele que não pode ser fracionado ou alterado na sua substância, deste modo, quando 
ocorre a penhora de bens indivisíveis em um processo de execução, deve-se observar o artigo 843 do Código 
de Processo Civil que diz:

Art. 843.  Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge 
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em 
igualdade de condições.

§ 2 º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja 
incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte 
calculado sobre o valor da avaliação.

Assim, é permitido no processo de execução à penhora para alienação da totalidade de um bem indivisível, 
mesmo que exista um terceiro não executado, qual seja, coproprietário ou cônjuge meeiro.
122 FILHO. Gabriel de Rezende. Curso de Direito Processual Civil, 1951, v. III, p. 183.
123 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado®/ Marcus Vinicius Rios Gonçalves. 
8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.1058.
124 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Manual de penhora: enfoques trabalhistas e jurisprudência / Francisco Antonio de 
Oliveira. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2015. p. 15
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Logo, o terceiro coproprietário/cônjuge poderá exercer o direito de preferência na arrematação do patrimônio 
de acordo com o artigo 843, § 1º do CPC, ou seja, “a preferência na arrematação do bem em igualdade de 
condições”. 125

E se o coproprietário ou cônjuge não exercer o direito de preferência, a penhora recairá sobre a cota-parte/
meação do bem executado, sendo alienado e pago o adimplemento, conseguinte redistribuído da parte 
daquele que não foi executado.

Ressalta-se que o valor indenizado ao coproprietário/cônjuge não pode ser inferior à avaliação, conforme o 
artigo 843, § 2º do CPC, por exemplo, se o imóvel executado é avaliado por R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), a quota-parte do coproprietário/cônjuge equivale-se a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Se o imóvel do exemplo for alienado por R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao coproprietário/cônjuge 
estará assegurado R$ 250.000,00 (duzentos e quinta mil reais), que corresponde à sua quota-parte/meação 
de 50% sobre o valor da avaliação, e ao credor os R$ 150.000,00 (cinquenta mil reais) remanescentes. 

Está garantido, portanto, que o coproprietário/cônjuge meeiro não receba menos do que a sua quota-parte/
meação, tomando como base o valor da avaliação, e não mais o valor pelo qual o bem foi leiloado.

Ainda, ao se tratar de bem imóvel, o coproprietário ou cônjuge necessita ser indenizado em quantia suficiente 
para aquisição de outro bem similar, portanto precisa existir uma harmonia entre os interesses do credor e o 
direito de propriedade de terceiros.

Salienta-se que: 

Não se aplica nas hipóteses dos artigos 790, IV, do CPC por se tratar de situações em que os bens do cônjuge/
companheiro, próprios ou de sua meação, respondem pela dívida. O Código Civil art. 1643 e 1644, quanto às 
dívidas contraídas para comprar, ainda que o credito, as coisas necessárias à economia doméstica ou obter, por 
empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, obrigam solidariamente ambos os cônjuges, 
não havendo falar, por conseguinte, na reserva de 50% do produto da alienação do imóvel para meação. 126

O direito de propriedade é uma garantia fundamental e está prevista no artr. 5º, inc. XXII da CRFB/88. 
Ademais, a propriedade é um direito real e o poder público deve assegurar aos proprietários instrumentos 
jurídicos eficazes para defender e garantir o direito de propriedade. 

Em vista disso, está disposto no artigo 1.228 e seus incisos do Código Civil. Dessa maneira, o direito de 
propriedade está garantido em ordenamento jurídico e deve ser respeitado, cabendo ao juiz preservar os 
interesses do coproprietário ou cônjuge não executado.

Em prática, o Recurso Especial n º 1.728.086 / MS nos traz:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO 
DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO 
LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

O agravo de instrumento foi interposto impugnando a decisão do Juízo origem que “deferiu o levantamento 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação da Fazenda Caieté em favor do exequente, reservando 
tão somente o valor restante para proteção da meação[...]”.

O recurso especial foi interposto contra o acórdão, que assentou “que o resguardo da meação da esposa do 
executado será sobre o valor da arrematação”.

Nas razões, a recorrente alegou violação do art. 843, § 2º, do CPC, “o direito de terceiro alheio aos efeitos 
da execução deve ser resguardado na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da avaliação do 
bem”. Ademais, afirma que não se trata da “possibilidade, ou não, da meação, mas sim quanto ao valor do 
bem, o qual entende ser o de sua avaliação, e não da arrematação”.

O ministro relator, Marco Aurélio Belizze, votou pela “reforma do julgado recorrido, a fim de que, no exercício 
do poder de cautela, seja reservado percentual do valor de avaliação do imóvel condizente com a atual 
disposição legal, até ulterior decisão dos embargos de terceiros”.

Com isso, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, “para determinar a reserva de 50% (cinquenta 
125 STRECK, L. L.; NUNES, D.; CUNHA, L. C. D. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016.
126 STRECK, L. L.; NUNES, D.; CUNHA, L. C. D. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016.
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por cento) do valor de avaliação do imóvel arrematado, mantendo-se a autorização de levantamento, por 
ora, restrita ao saldo remanescente”.

Por fim, ressalta-se o entendimento do REsp 507.618/SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a 
regra do art. 843 “não incide quando se pretende a penhora de bem de família, uma vez que, este caso, a 
impenhorabilidade da fração de imóvel indivisível contamina a totalidade do bem, impedindo sua alienação 
em hasta pública”.

Multipropriedade ou time-sharing
Trata-se de uma criação oriunda nos Estados Unidos na década de 1960, que, apesar de ter se popularizado 
no Brasil, foi legislada somente no ano de 2018, por meio da nº 13.777, introduzida no Código Civil de 2002, 
a qual foi inserida nos novos artigos 1.358-B ao 1368- cujo art. 1358-C conceitua nos seguintes termos: 

Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de 
uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, 
a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.127

Institui uma modalidade moderna de aproveitamento de bens imóveis, sendo diferenciada da propriedade 
tradicional, sob regime de condomínio especial, cujos seus titulares adquirirem o poder de usar e gozar da 
coisa comum, de forma exclusiva, apresentando a periodicidade como fator essencial, ou seja, durante um 
período previamente fixado em registro.

Quanto ao objeto da multipropriedade, o legislador restringiu a incidência do instituto ao bem imóvel - 
urbano ou rural, nos termos do art. 1.358-D, do CC, o caráter indivisível do bem compartilhado, que não se 
sujeita à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Ademais, incluem-se no regime de aproveitamento 
temporal as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo.

Enquadra-se no rol dos direitos reais previsto no art. 1.225, I do Código Civil Brasileiro, devendo ser registrada 
na matrícula do imóvel a peculiaridade de fracionamento do tempo de utilização do imóvel por cada um dos 
coproprietários. O artigo 1358-E dispõe da fração de tempo, que é indivisível, não sendo menor que 7(sete) 
dias, assim poderá chegar a 52 quotas.

 Gustavo Tepedino, percussor do tema no Brasil, define a multipropriedade como sendo: 

A relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de 
tempo, de modo que diversos titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade e de 
maneira perpétua desde que se atinja a função social, qual seja, a utilização da propriedade de forma que não 
sirva apenas aos interesses individuais, mas que tenha como parâmetros também o interesse social.128

O Art. 1.358-L prevê que “transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos 
perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais 
multiproprietários.”129, isso resume toda a transferência de multipropriedade.

A instituição da multipropriedade pode se dar por ato inter vivos, por meio do contrato de compra e venda, 
ou mortis causa, por meio de testamento, registrado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 

O respectivo imóvel terá “uma matrícula mãe na qual recebe o registro da instituição do condomínio edilício 
e, assim, gera matrículas autônomas para cada unidade autônoma”130, com a criação devendo constar do 
ato a especificação dos períodos correspondentes a cada fração de tempo, nos termos dos arts. 1.358-F a 
1.358-H, do CC.

Uma vez registrada a aquisição de fração temporal de um bem imóvel em multipropriedade, o titular 
adquire o direito real de propriedade do respectivo bem, que será exercido de maneira temporal, renovado 
anualmente, de modo cíclico e com caráter perpétuo. 

127 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: abril. 2020.
128 TEPEDINO. Gustavo. Multipropriedade imobiliária, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 1
129 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em abril. 2020.
130 OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de.  Considerações sobre a recente Lei da Multipropriedade ou da Time Sharing (Lei 
nº 13.777/2018). Disponível em: https://infographya.com/files/lei-multipropriedade-IRIB- -artigo.pdf. Acesso abril 2020.
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Pelo exposto, a espécie confere maior segurança ao adquirente, inclusive permitindo a transmissão a 
herdeiros e legatários nos termos do Direito Sucessório Brasileiro.

Da penhora sobre bem imóvel submetido à 
multipropriedade
Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que 
havia admitido a penhora de uma casa no condomínio Praia das Caravelas, no Município de Búzios, Rio de 
Janeiro131, Recurso Especial n° 1.546.165/SP:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
(TIME-SHARING). NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO REAL. UNIDADES FIXAS DE TEMPO. USO EXCLUSIVO E 
PERPÉTUO DURANTE CERTO PERÍODO ANUAL. PARTE IDEAL DO MULTIPROPRIETÁRIO. PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, (...). 2. 
Extremamente acobertada por princípios que encerram os direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada 
obstante ter feição obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o instituto da propriedade, (...) da 
multipropriedade imobiliária de caráter real, especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos 
direitos reais inscritos no art. 1.225. (...) a um vínculo jurídico de aproveitamento econômico e de imediata 
aderência ao imóvel, detém as faculdades de uso, gozo e disposição sobre fração ideal do bem, ainda que objeto de 
compartilhamento pelos multiproprietários de espaço e turnos fixos de tempo. (...)no caso de penhora do imóvel 
objeto de compartilhamento espaço-temporal (time-sharing), tem, nos embargos de terceiro, o instrumento 
judicial protetivo de sua fração ideal do bem objeto de constrição. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido. 
(...). Brasília, 26 de abril de 2016(Data do Julgamento) MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente e 
Relator (grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que não é válida a penhora integral de imóvel submetido à time-sharing ou à 
multipropriedade, por configurar natureza jurídica de direito real, podendo os coproprietários manejar os 
embargos de terceiro para proteger sua fração ideal, afastando a penhora sobre a totalidade do imóvel. 

Considerações finais
A presente pesquisa buscou elucidar pontualmente os temas trazidos, uma vez que são de suma importância 
para a conclusão satisfatória de um processo.

O Código de Processo Civil regulamenta no artigo 843 a penhora de bem indivisível. O equivalente à quota-parte 
do coproprietário/cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, em que deverá 
ele ser integralmente submetido à expropriação, não havendo mais limitações, contudo o coproprietário/
cônjuge meeiro terá direito ao produto da alienação do bem no limite de sua quota-parte/meação.

Ademais, o coproprietário/cônjuge terá preferência na arrematação do bem, bem como o direito de igualdade 
de condições, quando submetido ao leilão, estando garantido ao coproprietário/cônjuge meeiro que não 
receba menos do que a sua quota-parte/meação, tomando-se como base o valor da avaliação, e não mais o 
valor pelo qual o bem foi leiloado, ou seja, quanto maior o valor da alienação, maior o produto a ser dividido 
entre credor e coproprietários/cônjuges meeiros.

Já na questão da multipropriedade ou time-sharing, está prevista no artigo 1.358-B ao 1368-E do Código Civil 
de 2002, designando uma relação jurídica de aproveitamento econômico um imóvel dividido em unidades 
fixas de tempo, sendo no mínimo de 7 (sete) dias permitindo diversos titulares, podendo chegar até 52 
multiproprietários, fazer o uso dela com exclusividade, cada um a seu turno de maneira perpétua ou não. 

Conforme explanado na pesquisa, não é válida a penhora integral de imóvel submetido à time-sharing ou 

131 Detalhando-se o caso: foi realizada a penhora da totalidade do imóvel e uma das multiproprietárias, titular de 2/52 
do bem, interpôs Embargos de Terceiro para que fosse afastada a constrição judicial de sua fração ideal temporal. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido, sob o fundamento de que a cessão de direitos referente aos 2/52 da 
casa não corresponderia a direito real de propriedade, mas a direito obrigacional, “uma vez que o imóvel foi registrado 
em nome da devedora, que figurou como centralizadora do contrato e organizadora da utilização periódica do bem.
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à multipropriedade por configurar natureza jurídica de direito real, podendo os coproprietários manejar os 
embargos de terceiro para proteger sua fração ideal, afastando a penhora sobre a totalidade do imóvel.

Referências das fontes citadas
BRASIL. Constituição Federal: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Disponível em: https://
www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp. Acesso em: abril. 
2020.

BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: abril. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: abril. 2020.

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius 
Rios Gonçalves. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1058.

FILHO. Gabriel de Rezende. Curso de Direito Processual Civil, 1951, v. III, p. 183.

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Manual de penhora: enfoques trabalhistas e jurisprudência / 
Francisco Antônio de Oliveira. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2015. p. 15

STRECK, L. L.; NUNES, D.; CUNHA, L. C. D. Comentários ao Código de Processo Civil. São 
Paulo: Saraiva, 2016.

Acesso pesquisas sites:
Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em abril de 2020.

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1856660&num_
registro=201800511900&data=20190903&formato=PDF. Acesso em: abril. 2020.

Disponível em:https://www.conjur.com.br/2016-out-26/henrique-ricci-cpc-traz-impactos-preco-
minimo-alienacao. Acesso em abril. 2020. Acesso em: abril. 2020.

Disponível em:

https://infographya.com/files/lei-multipropriedade-IRIB--artigo.pdf>. Acesso em: abril .2020.

Disponível em:

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016/2016-09-21_09-41_
Terceira-Turma-reconhece-multipropriedade-como-direito-real-e-afasta-penhora.aspx. Acesso em: 
abril. 2020.



51

A SOLIDARIEDADE COMO UM PARADIGMA 
NECESSÁRIO E A EDUCAÇÃO COMO O 

CAMINHO PARA ALCANÇÁ-LA 
SOLIDARITY AS A NECESSARY PARADIGM AND EDUCATION AS THE WAY TO ACHIEVE IT

Luciana de Carvalho Paulo Coelho132

Helena Liebl133

Resumo: Diante da problemática existente quanto às várias crises enfrentadas pela humanidade, os objetivos 
do presente artigo consistem em demonstrar que a Solidariedade prevista na Constituição Federal de 1988 
precisa ser incorporada não apenas como um valor, mas como um paradigma que direcione ações concretas 
de todos. Além disso, tem como objetivo demonstrar que a Educação é o caminho para gerar essa mudança 
de mentalidade e da forma de viver, inserindo a solidariedade como norteadora de condutas. O método a ser 
utilizado é o indutivo, com base na pesquisa bibliográfica, bem como de obras dos principais doutrinadores, 
da norma legal, além da coleta de dados estatísticos. 

Palavras-chave: Solidariedade. Educação. Sociedade

Introdução
Os acontecimentos vividos em escala mundial no ano de 2020 com a pandemia causada pelo coronavírus 
revelam a grande fragilidade da humanidade e fazem surgir diversas ações pautadas na Solidariedade, 
visando minimizar os efeitos trágicos da pandemia junto à população com menos recursos.

Isto porque um problema causado por um vírus revelou inúmeros problemas sociais e de falta de condições 
mínimas de sobrevivência para grande parte da população pela falta de recursos financeiros.

Não se pretende aqui focar a pesquisa no problema de saúde ocorrido, mas nas inúmeras ações realizadas 
no seio da Sociedade que traz a importante reflexão sobre a Solidariedade.

A Solidariedade está prevista na Carta Constitucional Brasileira, mas ainda não foi incorporada em escala 
nacional ou global como um princípio normativo, que deve direcionar condutas e modo de vida de toda a 
humanidade.

O Objetivo Geral do presente artigo é demonstrar a importância da incorporação da solidariedade de forma 
prática por toda a Sociedade, gerando um modo de vida pautado não apenas no individualismo e bens 
materiais, mas preocupado com sua vida e com o próximo, por meio da empatia e do amor ao próximo vivido 
de forma concreta.

Para alcançar este objetivo, verificar-se-á que a mudança de mentalidade e do modo de viver é indispensável 
e a Educação é o caminho capaz de proporcionar essa transformação.

O artigo será dividido em dois itens: inicialmente, far-se-á uma análise da necessária incorporação da 
Solidariedade como novo paradigma para a humanidade; na sequência, abordar-se-á a Educação como o 
mecanismo a ser utilizado para obter essa mudança de mentalidade e do modo de viver em Sociedade.

Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva134 por meio da Pesquisa 
Bibliográfica.

132 Professora do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, doutora em Ciência Jurídica. E-mail: 
lupaulocoelho@univali.br.  
133 Mestranda em Ciência Jurídica pela UNIVALI com dupla titulação com a Universidade de Alicante. Advogada. E-mail: 
helenali.liebl@gmail.com
134 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 
geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11. ed. Florianópolis: Conceito 
editorial/Milleniuum, 2008. p. 86.
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A importância da solidariedade como paradigma da 
humanidade 
Vive-se a urgente necessidade de conscientização sobre um viver baseado na Solidariedade, superando a 
ideia de bem-estar associada apenas ao aspecto material e individual, o qual tem levado à degradação da 
Humanidade.

A revitalização do princípio da Solidariedade como um paradigma que deve nortear a vida em Sociedade 
está consubstanciada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao prever como objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil, no seu artigo 3°, inciso I, “construir uma sociedade livre, justa 
e solidária.”135  

Diante da previsão constitucional, Tiago Feinsterseifer defende a Solidariedade para além de uma obrigação 
unicamente moral, devendo-se “transpor para o plano jurídico-normativo tal compreensão, como pilar 
fundamental à construção de uma sociedade e de um Estado de Direito guardiões dos direitos fundamentais 
de todos os seus integrantes, sem exclusões.”136

Isso significa que, além de ser um valor moral a ser difundido, a Solidariedade também consiste num princípio 
normativo, pois a sua previsão constitucional torna-a uma diretriz de conduta obrigatória para todos. 

No mesmo sentido da constituição brasileira, a Constituição Italiana também prevê a Solidariedade no seu 
texto com a seguinte redação: “Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”137

Para Erik Longo, a previsão da Solidariedade no artigo 2° da Constituição Italiana significa que “il principio di 
solidarietá impone, infatti, una chiave ermeneutica nuova per analizzare i doveri diversa da quella tradizionale 
dello stato liberale e lontana dal giusnaturalismo ottocentesco”138, ou seja, representa uma nova forma de 
interpretar os Direitos Fundamentais.

Para o autor, a previsão do artigo constitucional supracitado acerca da Solidariedade representa a superação 
de uma concepção individualista para, a partir das responsabilidades de Solidariedade, considerar a relação 
indissociável que une os homens e deve torná-los solidários uns com os outros.139

Esta mudança de paradigma exige o entendimento de que não é apenas o Estado o responsável pela geração 
de Solidariedade e preocupação com a coletividade. Giddens ressalta a importância de se buscar novos 
meios para alcançar essa Solidariedade social, sem atribuir essa responsabilidade exclusivamente ao Estado,  
pois ressalta que a almejada “coesão social não pode ser assegurada pela ação de cima para baixo do Estado 
ou pelo apelo à tradição.”140

A grande mudança necessária está relacionada com a própria forma de viver e com os valores que têm 
conduzido a existência da humanidade, muito mais pautados em bens materiais, individualismos, do que 
valores morais e reconhecimento da importância do outro para o bem viver próprio.   

Neste contexto, Edgar Morin e Stéphane Hessel, tratando especificamente da realidade francesa, mas com 
um ensinamento que entendem ser aplicável para o mundo todo, ressaltam que a Sociedade inteira vive “um 
conjunto de crises que se permeiam e, no todo, constituem a Grande Crise de uma humanidade, que não 
consegue atingir o estado de Humanidade.”141

135 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 21/04/17. 
136 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade 
humana no marco jurídico constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008, p. 114.  
137  Disponível em: http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf. Acesso em: 10/04/2020. Tradução livre 
pela autora: “Art. 2 A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual quer 
nas formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos deveres inderrogáveis de 
solidariedade política, econômica e social.”
138 LONGO, Erik. Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali: profili teorici e prassi costituzionali. Milano: 
CEDAM – Casa Editrice Dott Antonio Milani, 2012, p. 34.
139 LONGO, Erik. Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali: profili teorici e prassi costituzionali, p. 33.
140 GIDDENS, Anthony. A terceira via: Reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 47.
141 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança. Tradução Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi 
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Para os autores, “ao se concentrar exclusivamente no conforto material, o bem-estar foi se degradando e o 
desenvolvimento econômico não trouxe o desenvolvimento moral, de maneira que os progressos felizes do 
individualismo trouxeram as regressões infelizes das solidariedades.”142

Ao observar-se a Sociedade e a forma como as pessoas têm conduzido sua vida, facilmente se constata 
uma profunda carência de empatia, de alteridade e de amor ao próximo, sentimentos estes que, ao não 
estarem presentes, dão lugar à indiferença expressada pela falta de reconhecimento da importância do outro 
e de manifestações de amor em sua direção, levando a Sociedade a um individualismo exacerbado e a sua 
autodegradação. 

Por isso, destaca-se a importância da mudança de paradigma, enfatizando uma nova forma de conduzir a 
vida, que recupere a ideia de Solidariedade.

Este novo referencial está voltado para o necessário reconhecimento da importância do outro, dos 
relacionamentos, do resgate do amor e da Solidariedade como valores que podem (e devem) ser praticados 
em substituição à cultura individualista e materialista hoje vigente. 

Assim, Edgar Morin e Stéphane Hessel defendem a ideia de que, para se “assegurar o bem-viver, será necessário 
que revitalizemos a solidariedade”143, ou seja, este é um valor que se encontra esquecido ou encoberto por 
um individualismo absoluto e por uma cultura enraizada em valores materiais e esta Solidariedade existente 
em cada um está apenas adormecida pelo egoísmo do tempo presente, mas pode ser despertada.144

Neste mesmo sentido, o italiano Antonino Spadaro defende que uma Sociedade que deseja desenvolver-
se harmoniosamente e conservar-se no tempo de forma pacífica deve, necessariamente, fundamentar 
sua existência não de forma autossuficiente, mas reconhecendo a importância do amor ao próximo e, 
principalmente, do amor ao distante.145

Antonino Spadaro afirma que esse ideal de amor não pode ser apenas um valor, uma teoria ou um argumento 
de discussão acadêmico-filosófica, mas deve ser essencialmente prática, exteriorizando-se em forma de 
Solidariedade, cooperação e assistência.146   

Assim, diante das dificuldades enfrentadas no atual contexto social, revela-se “certo é que, hoje temos 
necessidade de uma nova política do querer-viver e do reviver, a qual nos arranque da apatia e da resignação 
mortais”147 e impulsione cada pessoa na direção do outro, na direção do amor.

Leonardo Boff destaca que “o grau de humanidade de um grupo se avalia pelo nível de solidariedade, de 
cooperação e de compaixão que cultiva face aos coiguais necessitados”148, portanto, em virtude da falta 
de Solidariedade e amor expressados pelo outro, a Sociedade está vivendo de forma desumana, sendo 
indispensável recuperar este princípio. 

A educação como um meio de incorporar a 
solidariedade
Conforme abordado, a Sociedade vive uma crise que não é apenas financeira, é uma crise valorativa, que 
demanda a necessidade de mudanças para incorporação de novos valores como a Solidariedade. 

Esta mudança depende necessariamente da mudança de mentalidade de toda a Sociedade quanto aos 
valores que devem nortear a vida, abrindo-se espaço para a importância da Solidariedade e a efetivação 
prática destes princípios.

Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 08.
HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 20.
143 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 30.
144 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p. 77.
145 SPADARO, Antonino. L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza 
e globalizzazione. In: BIFULCO, Raffaele; D’ALOIA, Antonio. (Org.). Un Diritto per il futuro: Teorie e modelli dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilitá intergenerazionale. Napoli: Jovene Editore, 2008, p. 97.
146 SPADARO, Antonino. L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza 
e globalizzazione. In: BIFULCO, Raffaele; D’ALOIA, Antonio. (Org.). Un Diritto per il futuro: Teorie e modelli dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilitá intergenerazionale, p. 97/102.
147 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 61.
148 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes: 2013, p. 20.
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Neste contexto, destaca-se a importância da Educação como prática transformadora, de maneira que a 
Educação seja um instrumento para proporcionar essa mudança de mentalidade, trazendo desde a infância 
não só a consciência de si, mas a consciência do mundo e da importância de fazê-lo mais humano.149 

Para Edgar Morin, esta mudança de paradigma da Sociedade também passa, necessariamente, pela Educação, 
pela necessidade de se “ensinar a viver”, fornecendo a cada aluno os meios de enfrentar os problemas 
fundamentais e globais inerentes a cada indivíduo, a cada Sociedade e, ainda, à humanidade inteira.150

Para alcançar tal objetivo, conquistando uma mudança de mentalidade da Sociedade, é imprescindível 
começar pela Educação, ensinando na direção daquilo que se almeja alcançar:

É de importância capital ensinar não apenas o humanismo, mas também o que é o ser humano em sua tripla 
natureza – biológica, individual e social – bem como uma clara consciência da condição humana, de sua história, 
seus meandros, suas contradições e tragédias.
É de importância capital ensinar a compreensão humana, a única que permite manter a solidariedade e a 
fraternidade. Essa compreensão nos permite conceber nossa identidade e, simultaneamente, nossas diferenças 
uns com os outros, reconhecer a complexidade alheia em vez de reduzir o outro a uma única característica, 
geralmente negativa.151

Estes ensinos são fundamentais na formação de um ser humano com uma visão de si, dos outros, da Sociedade 
e aberto a valores e atitudes de Solidariedade.

A ideia proposta por Edgar Morin e Stéphane Hessel defende justamente a necessária preocupação com 
as necessidades humanas de uma maneira integral e não apenas com aspectos materiais e, neste sentido, 
a política do bem viver se preocupa também com “aflições morais, estados de solidão, humilhações, 
desprezos, incompreensões, o que enfatiza o necessário ensino da compreensão do outro desde o Ensino 
Fundamental.”152

O autor defende que, para se alcançar uma reforma da Sociedade, é importante começar individualmente, 
sendo necessário ensinar esses valores desde a infância, pois “mudança individual e social são indissociáveis, 
sendo cada uma delas, sozinha, insuficiente. A reforma da política, do pensamento, da sociedade e do modo 
de vida se conjugarão para produzir uma metamorfose da sociedade.”153

Portanto, a mudança precisa começar em cada pessoa individualmente para atingir o todo e isso perpassa pela 
necessária mudança de mentalidade, pois a Sociedade, de modo geral, revela-se acomodada, preocupada 
com seus próprios interesses, sem se dispor a olhar e agir na direção do outro.

Ao escrever o livro “Poderemos Viver Juntos?”, o autor Alain Touraine também reconhece a existência de 
uma crise na Sociedade contemporânea e a necessidade de mudanças que se operam por meio da Educação. 
O autor afirma não ser a crise de uma área isolada, como política, econômica ou ambiental, mas se trata 
de uma crise civilizacional, a qual demanda respostas, pois apesar de sermos diferentes, não temos outra 
alternativa a não ser viver juntos.154

Para o autor, se o objetivo é evitar o caos e a decadência da Sociedade, o caminho “é a reconstrução da vida 
social, da ação política e da educação em torno da ideia de sujeito.”155 

O fato de se viver em Sociedade de constantes mudanças exige a “consolidação da capacidade de cada 
pessoa para viver ativamente a mudança”156, e isso pode ser obtido, segundo Alain Touraine, por meio da 
escola de sujeitos, ou seja, entendendo que a Educação não se destina apenas a passar conhecimentos, mas, 
acima de tudo, destina-se “a aumentar a capacidade dos indivíduos para serem sujeitos.”157

149 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 15.
150 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 47.
151 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 48.
152 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 20.
153 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança, p. 56.
154 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes. Tradução Jaime A. Clasen e Ephrain F. Alves. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 25.
155 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, p. 165.
156 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, p. 324. 
157 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, p. 327.
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Alain Touraine destaca a necessidade de se buscar novas formas de pensar, de agir, adotar novas práticas, o 
que pressupõe não aceitar sempre os pensamentos, os valores e as práticas impostas e dominantes, o que 

exige que cada um tenha condições de fazer suas próprias leituras e interpretações, e nem sempre ocorre na 
atualidade.158

Esta visão consiste justamente em desenvolver nos educandos uma “consciência crítica”159 e Alain Touraine 
defende que é possível a superação da crise vivida na Sociedade e a aproximação entre as diferenças que 
separam as pessoas, mas para isso a Educação apresenta um papel fundamental, no sentido de transformar 
os sujeitos, não se podendo “aceitar que a escola seja apenas um serviço administrativo”160.  

É importante que se tenha a dimensão ampla do conceito de Educação, não apenas como transmissão de 
conhecimentos, mas, muito além disso, como prática capaz de capacitar o educando para o exercício da 
cidadania, da transformação da sua vida e da Sociedade em que vive.

Neste sentido, não se pode pensar em qualquer projeto de mudança ou de melhoria sem se levar em conta 
o papel da Educação, exigência imperativa permanente.

O objetivo da prática educacional deve ser colocar à disposição de todos acesso aos conhecimentos, às 
competências, valores e atitudes fundamentais para viver e se relacionar com  dignidade, para melhorar a 
qualidade de sua vida e, ainda, ter a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da Sociedade em 
que está inserido.

Portanto, a Educação apresenta-se como um instrumento chave na mudança de paradigmas, incluindo-se a 
importância da Solidariedade, para a formação de sujeitos dispostos a viver juntos com sujeitos diferentes e 
agir na direção do outro com o objetivo de transformar realidades.

Considerações finais
A partir da pesquisa realizada, verificou-se a urgente necessidade de incorporação da Solidariedade como 
um novo paradigma da Sociedade.

Para isso é imprescindível a conscientização de todos sobre um viver baseado na Solidariedade, superando 
a ideia de bem-estar associado apenas ao aspecto material e individual, o qual tem levado à degradação da 
Humanidade.

A revitalização do princípio da Solidariedade como um paradigma que deve nortear a vida em Sociedade 
representa uma mudança necessária relacionada com a própria forma de viver e com os valores que têm 
conduzido a existência da humanidade, muito mais pautados em bens materiais, individualismos, do que 
valores morais e reconhecimento da importância do outro para o bem viver. 

Contudo, essa mudança de mentalidade não é um objetivo fácil de ser conquistado e verificou-se que o 
caminho a ser trilhado deve estar focado na Educação.

Isto porque, para se realizar uma reforma da Sociedade, é importante começar individualmente, sendo 
necessário ensinar esses valores desde a infância.

Essa mudança de mentalidade é necessária, pois a Sociedade, de modo geral, revela-se acomodada, 
preocupada com seus próprios interesses, sem se dispor a olhar e agir na direção do outro.

Apenas a Educação pode mudar esse cenário e apresenta-se como um instrumento chave na mudança de 
paradigmas, incluindo-se a incorporação da Solidariedade, para a formação de sujeitos dispostos a viver 
juntos com sujeitos diferentes e agir na direção do outro com o objetivo de transformar realidades.

158 TOURAINE, Alain. Pensar de outro modo. Tradução Armando Pereira da Silva. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2007, 
p. 32.
159 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, p. 341.
160 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, p. 343.



56

Referências das fontes citadas
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes: 2013.

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987

GIDDENS, Anthony. A terceira via: Reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-
democracia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da Esperança. Tradução Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

LONGO, Erik. Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali: profili teorici e prassi costituzionali. 
Milano: CEDAM – Casa Editrice Dott Antonio Milani, 2012

MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11. ed. Florianópolis: Conceito 
editorial/Milleniuum, 2008

SPADARO, Antonino. L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali 
fra ragionevolezza e globalizzazione. In: BIFULCO, Raffaele; D’ALOIA, Antonio. (Org.). Un Diritto per il 
futuro: Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilitá intergenerazionale. Napoli: 
Jovene Editore, 2008

TOURAINE, Alain. Pensar de outro modo. Tradução Armando Pereira da Silva. Porto Alegre: Instituto 
Piaget, 2007.

TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes. Tradução Jaime A. Clasen e Ephrain F. 
Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998



57

CONHECER O DESCONHECIDO: POR 
UMA EDUCAÇÃO CRÍTICO-CRIATIVA 

FORMADORA DE UMA CONSCIÊNCIA 
CIDADÃ

KNOWING THE UNKNOWN: FOR A CRITICAL-CREATIVE EDUCATION FORMATING A 
CITIZEN CONSCIOUSNESS

Thiago Donato Dutra da Silva161

Resumo: O presente estudo visa verificar, por meio do método indutivo e de revisão bibliográfica - em 
contraste com o assistido em nosso cotidiano -, o que são e por quais atores são formados os segmentos de 
controle social, em seguida o que são as políticas públicas e quais atores estão ou poderiam estar engajados 
nestas políticas. Após a conceituação destas categorias destacadas, buscaremos identificar a relação de 
interdependência de todas estas variáreis de atores, inclusive aquelas que visam combater a corrupção, 
demonstrando assim a relevância atual do estudo proposto, pois acreditamos que uma educação crítico-
criativa seja fio condutor para uma melhor compreensão universalizante, capaz de dotar à pessoa maiores 
condições de evoluir suas capacidades como humano e, por consequência, como cidadão.

Palavras-chave: Controle Social. Política Pública. Educação.

 
Introdução
O estudo abordará a temática Controle Social de Políticas Públicas e combate à Corrupção. Apontaremos 
uma educação crítico-criativa como possibilitadora ao indivíduo, de uma melhor compreensão de si mesmo, 
da sociedade na qual está inserido e dos processos que envolvem a vida em sociedade.

Humildemente vislumbrar uma educação que capacite e oriente a pessoa, quanto quem realmente é, um 
ser dotado de infinitas capacidades; o que são as políticas públicas e como são adotadas pelos mais variados 
atores nos processos de socialização, principalmente aquelas que visam combater a corrupção, objetivando 
caminhar em direção a um convívio humanitário e harmônico.

Milton Santos162, inteligentemente, ensinava, antes de tudo, observar brevemente os conceitos e as categorias 
com as quais trabalharemos.

Apresentaremos os conceitos de Segmentos de controle social163 (informais tais como: família, educação 
[Educação crítico-criativa], mídia e segmentos formais [lei, polícia, Poder Judiciário/MP]) e Políticas 
Públicas, para então finalmente apresentarmos a interdependência destas variáveis na construção do nosso 
pensamento.

Abordaremos sobre Controle social, alguns de seus segmentos informais e formais, levando em consideração 
que tais categorias se tratam de conceitos bastante amplos, assim como a conceituação do tópico seguinte.

Adiante serão apresentadas as políticas públicas, tarefa deveras complicada, como explica Leonardo Secchi, 
“uma definição estanque de política pública é algo tido como arbitrário”,164 não havendo na própria literatura 
especializada um consenso quanto à definição do que seja uma política pública, por conta da disparidade de 
respostas aos questionamentos básicos formulados para conceituar a temática.
161 Graduando do 8° período da faculdade de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, campus Itajaí/SC. E-mail: 
thiagodonatosilva@hotmail.com.
162 In: PEREIRA, Raquel Maria Fontes do Amaral; PROVESI, José Roberto. Milton Santos: globalização, território, 
política e geografia em debate. Itajaí: UNIVALI, 2008, p. 13.
163 JUNIOR, Airton Chaves; OLDONI, Fabiano. Para que(m) serve o Direito Penal? Uma análise criminológica da 
seletividade dos segmentos de controle social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014.
164 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012, p.1.
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Já o combate à corrupção, acreditamos se tratar de uma tarefa de todos, na busca por um convívio social 
mais harmônico. Tal empreitada se configura direito/dever da totalidade, com prevalência de atuação por 
parte do ente estatal, mas também baseado na atuação do indivíduo, do cidadão.

A inter-relação entre as variáveis apresentadas de segmentos de controle social, políticas públicas, e o alcance 
a um efetivo combate à corrupção, repisamos, se dá devido também à interdependência entre estas na vida 
em sociedade.

Controle social, seus segmentos
Do controle social, dentre a vasta gama conceitual, podemos verificar:

Na Sociologia, o tema do controle social informal está diretamente ligado ao processo de socialização, ou seja, 
processo no qual somos preparados para viver em sociedade por meio dos sistemas sociais e seus símbolos, 
valores, linguagens, crenças etc., que definem um padrão social para se garantir um consenso mínimo de vida 
coletiva165.

Esse controle realizado pelos conjuntos de sistemas, que normatizam, determinam os limites de atuação 
na sociedade, sejam controles informais ou formais oriundos das mais variadas fontes (família, religião, 
educação, costumes, leis, etc.) e acaba conduzindo a vida de cada indivíduo, muito embora sem que este 
perceba tal influência, como limitadora, mesmo que sugira uma vida sem limites.

Abandonado o estado de natureza, o humano alcançou as primeiras formações sociais, “logo cada família se 
tornou uma pequena sociedade”166. Saltos evolutivos, o homem se apresenta contemporaneamente necessitado 
de mecanismos que auxilie no convívio social. Estes segmentos podemos apontar como finalidades, dentre 
outras, organizar a vida em sociedade.

Devido à variedade de atores que podem operar tais controles, verificamos necessário compreendermos, 
com maior clareza e amplitude, estes segmentos e, principalmente, entendermos sua interdependência.

Dos segmentos de controle social informais, a família
A família gerou a sociedade, tanto que, desde a Constituição Federal de 1988, a família é considerada a base 
da sociedade, e como tal tem especial proteção do Estado, tutela alcançável em inúmeras oportunidades por 
meio de políticas públicas, diversas destas políticas atuando em conjunto.

“Apesar dos movimentos que buscam impor um modelo de família no Brasil, dados mostram que o número 
de lares com novos laços de parentesco já ultrapassou a tradicional configuração do casal heterossexual com 
filhos”167. 

No censo de 2010 do IBGE, a informação de que a tradicional configuração do casal heterossexual com filhos, 
naquela época, estava presente em menos da metade dos lares do país, 49,9%, enquanto que os outros 
50,1% eram compostos pelas novas configurações familiares.

Portanto observamos que é no ambiente familiar que florescerá a personalidade de cada pessoa. É nesta 
instituição que tendem a se formarem no indivíduo, seus ideais de moral e ética, os quais posteriormente 
refletirão na vida em sociedade.

O segmento educacional
Há pouco constatamos a possibilidade de ser no ambiente familiar, ponto inicial da personalidade do 
indivíduo, gérmen dos ideais morais e éticos e, ao mesmo, tempo, base da sociedade. 

165 OLIVEIRA, Ana Cláudia Delfini Capistrano de. Estudos sociológicos sobre a infância no Brasil: crianças sem gênero?, 
apud in JUNIOR; OLDONI, 2011, p.26 grifos nossos.
166 NASCIMENTO, Milton Meira. Rousseau: Da escravidão à Liberdade. In: WEFFORT, Francisco (Org.) Os clássicos 
da Política. São Paulo: Ática, 1991, p.204.
167 ISABEL, Luana; SCHERER, Fernanda. Um novo conceito de família. In: ZONTA, Gustavo Paulo (Editor). COBAIA: jornal-
laboratório do curso de Jornalismo da UNIVALI. Ed. 151. Itajaí: in – agência integrada de Comunicação, Abril de 2017.   
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Entendemos cabível que cada criança, ao experimentar os primeiros contatos com o meio educacional, já 
traga do seio familiar minimamente respeito aos outros, respeito por si mesmo.

Adiante trataremos da educação, mas, neste caso, aludindo ao sistema educacional que, na nossa visão, é 
mais que um dos segmentos informais de controle social.

Ousamos indicar que a educação, como sistema, é na realidade um organismo dentre os tantos formadores 
da sociedade. Werner Jaeger já observava que “todo povo que atinge certo grau de desenvolvimento sente-
se naturalmente inclinado à prática da educação”.

A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino exterior como na sua 
estruturação interna e desenvolvimento espiritual; e uma vez que o desenvolvimento social depende da 
consciência dos valores que regem a vida humana, a história da educação está essencialmente condicionada pela 
transformação dos valores válidos para cada sociedade. À estabilidade das normas válidas corresponde a solidez 
dos fundamentos da educação. Da dissolução e destruição das normas advém a debilidade, a falta de segurança 
e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. [...] Sem dúvida, a estabilidade não é indício seguro 
de saúde, porque reina também nos estados de rigidez senil.168

Portanto, em uma sociedade historicamente localizada, a educação está intimamente ligada à vida social, 
tanto em seu destino exterior quanto na sua estruturação interna.

Poder midiático como (forte) segmento informal de 
controle social
É possível relacionar o poder midiático e sua influência como segmento de controle social?

Francesco Carnelutti169 já verificava:

Um pouco em todos os tempos, porém na época atual cada vez mais, interessa o processo penal à opinião 
pública. Os jornais ocupam uma boa parte de suas páginas com a crônica dos delitos e dos processos. Quem os lê 
tem consigo a impressão de que neste mundo se produzem muito mais delitos do que boas ações.

Distancia-se de nós décadas, porém se relaciona perfeitamente com a confusão dos nossos tempos170.

O reclamo de uma educação crítica e criativa visa esclarecer possíveis distorções que possam advir dos diversos 
atores sociais, mas inclusive as informações advindas do segmento midiático que, além de interferirem como 
segmento de controle informal, acabam limitando o cidadão na formação de um entendimento.

Nos momentos que este segmento se sente ameaçado, lança mão de campanhas de lei e ordem, objetivando 
criar uma sensação de pânico generalizado, obrigando aos segmentos formais o implemento de novas 
políticas públicas, com o objetivo de mitigar tais ameaças171.

Segmentos de controle social formais. O Estado como 
protagonista
O Estado é o segmento de controle social formal por excelência, pois o controle deriva da autorização legal.

Locke, Rousseau e Montesquieu davam conta de um Estado dotado de poder limitado na ordenação da 
sociedade, unindo na estrutura monolítica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assim repartidos 
para balancearam suas atuações, buscando evitar a interferência de um na atuação do outro.

A área penal passa a ser bastante limitada para evitar o arbítrio ou abuso do Estado sobre o indivíduo. O Estado, 
para operacionalizar seu jus puniendi, deve obedecer ao limite legal. Esta atuação se dá por meio de várias 
formas de políticas, sejam criminais, tipificando delitos, sejam políticas públicas implementadoras da lei.
168 JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: A formação do homem grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.4. 
169 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 2. ed. São Paulo: Editora Pillares, 2009, p. 6 - 7.
170 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 24 ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2015, p.11.
171 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 5 ed. Rio 
de Janeiro: Revan 2001, p. 126. apud in: op. cit. JUNIOR; OLDONI, 2011, p.52.
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Políticas públicas
Uma definição rígida sobre políticas públicas seria no mínimo arriscado, devido às dúvidas se estas são 
elaboradas exclusivamente por atores estatais, ou também por atores não estatais.

Quanto ao agente elaborador da política pública, parte da doutrina adota uma abordagem estatista (state-
centered policy-making), considerando que o determinante se a política é ou não pública é a personalidade 
jurídica do ator protagonista, sendo assim, somente é política pública quando emanada de ator estatal.

Adotamos, porém, parte da doutrina que busca uma abordagem multicêntrica, considerando contrariamente 
ao antes exposto, respeitando como protagonistas no estabelecimento de políticas públicas organizações 
privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas (policy-
networks), juntamente com os atores estatais, atribuindo o adjetivo “pública” quando o problema que 
tentamos enfrentar é público.

Portanto vários podem ser os atores das políticas públicas; governamentais, dentre outros, os juízes, por 
exemplo; e dentre os não governamentais, temos os mais variados atores, desde ONG´s até organizações de 
comunidades e bairros.

Controle social, políticas públicas e combate à corrupção
A Constituição Federal de 1988 instituiu um novo modelo de Estado abrangente e ambicioso. Contudo 
esse Estado possui limitações, atrelando um anseio de inclusão social a uma base econômica capitalista e 
restringindo o Estado a “girar em torno da disputa entre necessidades sociais crescentes e recursos financeiros 
limitados”.

Todavia tais anseios e necessidades foram negociadamente forjados no contexto de uma transição democrática 
brasileira e expressos no texto constitucional, ocasionando “uma espécie de paradoxo, com implicações das 
mais variadas ordens”.172

O atual formato do Estado Democrático de Direito, qualificado como “Social”, traz a permanência central da 
tradicional questão social, aprimorado pelo caráter transformador, que agora se incorpora, autoimpondo um 
“conteúdo utópico de transformação do status quo” rumo a uma sociedade mais igualitária e socialmente 
mais justa.

Exposto esse perfil do contemporâneo Estado nacional, sob este prisma, a questão se volta sobre qual seria 
o locus mais apropriado para a promoção dessa transformação de status quo?

Naturalmente, diante dos descumprimentos do poder público e da consagração de direitos sociais no texto 
constitucional, “tornados, portanto, judicializáveis”, o Poder Judiciário passa a ser um participante mais 
frequente na concretização destes princípios e regras.

Tarefa aproximativa primordial dos Poderes Executivo e Legislativo via políticas públicas.

Percebemos que tanto no controle social como no programa de políticas públicas existem diversos agentes 
envolvidos, muitos além do ente estatal, desde a família até a existência de inúmeros atores, ocorrendo uma 
relação de interdependência.

Diante disto, fica a indagação quanto à possibilidade de apontarmos a educação como fator determinante 
nos rumos de uma sociedade, uma vez se tratar somente de mais um segmento de controle social.

Não seria então a falta de educação, a fragilização de boa parte dos segmentos de controle social, culminando 
assim no subdesenvolvimento de um país?

A vida muitas vezes condicionada talvez o seja,  pois homens medíocres se caracterizam por traços comuns: 
sua incapacidade de formarem um ideal; tendem a partilhar da hipocrisia moral alheia; ajustam seu caráter 
às domesticidades convencionais173, possibilitando, assim, serem alienados, muitas vezes, ou pela falta de 
informação idônea ou pela distorção daquilo que lhes é apresentado.

172 MORAIS, José Luis Bolzan de; BRUM, Guilherme Valle. Políticas públicas e jurisdição constitucional: entre 
direitos deveres e desejos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2016, p. 9-14.
173 INGENIEROS, José. O Homem medíocre. Rio de Janeiro: Editora MELSO, 1963, p.56.
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“O horror do desconhecido ata-os a mil preconceitos, tornando-os timoratos e indecisos: nada aguilhoa a sua 
curiosidade; carecem de iniciativa e olham sempre para o passado como se tivessem olhos na nuca”.

José Ingenieros menciona que “em todos os tempos e sob todos os regimes houve políticos sem vergonha; 
e estes nunca encontraram melhor clima do que em sociedades sem ideais”; diante disto observaremos, 
dentre outras consequências, a sociedade possibilitar corrupções sistêmicas espraiadas por uma infinidade 
de instâncias da sua vida social.

Dialogando um pouco mais
Isto se relaciona com o objetivo deste estudo, pois neste buscamos verificar como o controle social das 
políticas públicas pode auxiliar no combate e na respectiva diminuição da corrupção e do desvio de conduta, 
que são perniciosos à sociedade.

Esta falta de ética total tem posição de proeminência junto ao despotismo, que é mola propulsora para a 
corrupção. Despotismo este que é antagônico à ética. 

É possível nos convencermos que ao controle social todos estão permanentemente sujeitos, independente 
do agente controlador, seja ele informal ou formal.

E como avançaremos em direção a uma humanização efetiva? Seara fértil para proposições.

Apesar dos inúmeros avanços tecnológicos alcançados pela humanidade, no mínimo impensáveis no início 
do século XX, “as últimas gerações humanas são devedoras de um efetivo novo avanço na questão do que se 
pode chamar de um mundo solidário e humanizado”174. 

Para tanto, a importância do conhecer se faz cada vez mais latente, aliás, no sentido de um conhecer além 
daquilo já “conhecido”. Este patamar, invariavelmente, se alcança por meio de uma educação criativa, 
questionadora, imaginativa e crítica, pois o ensino do que já é conhecido é necessário, porém o ensino do 
desconhecido se apresenta como continuação do primeiro e tal processo “se apoia no passado, se volta ao 
futuro e no presente se aperfeiçoa no campo da pesquisa”175.

Portanto, no decurso do tempo, a vida social se dá por meio de um processo civilizatório, cujos elementos 
interagem reciprocamente e em interdependência com os inúmeros segmentos formadores da sociedade.

Porém não podemos deixar de frisar que toda esta interação se dá como os gregos já consideravam: “[...] as 
coisas do mundo numa perspectiva tal que nenhuma delas lhes aparecia como parte isolada do resto, mas 
sempre como um todo ordenado em conexão viva, na e pela qual tudo ganhava posição e sentido.”176

Considerações finais
Frente a todo exposto, apostemos em uma educação de qualidade, que capacite o indivíduo e seu entorno 
criativa e criticamente, para elevar-se como cidadão, um indivíduo pautado na evolução do seu ser, em 
direção a uma maior humanização, buscando respeitar e ser respeitado para desenvolver-se em um Estado 
de Bem-Estar, cujo ambiente seja propício ao convívio social harmônico, tendo então condições de melhor 
julgar, por seu convencimento, os fatos que o circundam.

E qual a relação disto com o Direito? Julgamos total, pois a compreensão dos pensamentos, dos 
posicionamentos, das políticas governamentais, assim como o Direito em si, alcança a todos por meio da 
linguagem, sobretudo na atualidade. 
174 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no Século XXI. Itajaí: Editora 
Univali, 2011, p. 19-20. 
175 JUNIOR, Airton Chaves; OLDONI, Fabiano. Para que(m) serve o Direito Penal? Uma análise criminológica da 
seletividade dos segmentos de controle social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014, p. XIX – XX.
176 JAEGER, op. cit. 2001, p.11.
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“O direito é expressão de poder, o qual se apresenta e depende sempre da linguagem”177.

Pautado nos apontamentos de Edgar Morin178, pensador francês, nosso pensamento se orienta no sentido que:

[...] o século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o ser humano pela racionalidade, pela técnica, 
pelas atividades utilitárias e pelas necessidades obrigatórias. O ser humano é complexo e traz em si, de modo 
bipolarizado, caracteres antagônicos: sábio e louco; trabalhador e lúdico; empírico e imaginário; econômico e 
consumista; prosaico e poético.

Em um Estado Democrático Social de Direito, é o indivíduo quem tem a responsabilidade do desenvolvê-lo; 
para tanto isto requer fundamentalmente um sujeito participativo, podendo sê-lo quem seja formado com 
reflexão e autonomia.

E todas estas ações políticas, de alguma maneira, alcançarão a todos por meio da linguagem, do Direito, de 
uma expressão de poder.

É por meio de uma educação crítica e criativa que concluímos e acreditamos ser possível alcançar um 
entendimento mais amplo, planetário, holístico, possibilitador, ao cidadão, de uma melhor compreensão 
de si mesmo, da sociedade e do ambiente na qual está inserido e, principalmente, das políticas públicas 
adotadas, inclusive aquelas que visam combater a corrupção.
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DA (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DA DETERMINAÇÃO 

QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL
THE (IM) POSSIBILITY OF SUBSIDIARY APPLICATION OF THE DETERMINATION AS TO THE 

SETTING OF ATTORNEY´S FEES TO EXTRA-JUDICIAL TITLE EXECUTIONS

Felipe Augusto Franciosi179

Gabrielle Thamis Novak Fóes180

Resumo: O presente artigo científico visa a analisar a aplicabilidade do disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil, 
tendo em vista que o dispositivo legal supra se encontra no contexto das execuções por quantia certa. Logo, inferir-se-á que, 
de maneira subsidiária, fixam-se, de plano, os honorários descritos no artigo em questão às demais modalidades de execução 
de título extrajudicial. Para tanto, utilizar-se-á da legislação vigente, da doutrina e da jurisprudência, a fim de corroborar com a 
aplicação subsidiária do referido artigo. Para alcançar o objetivo, utilizar-se-á o método indutivo e bibliográfico. Assim, parte-se de 
uma introdução do assunto seguido de um raciocínio lógico, conciso e embasado que leva a uma conclusão indubitável acerca da 
aplicação subsidiária dos honorários em quantia certa às demais modalidades em questão.

Palavras Chave: Processo de execução. Honorários advocatícios. Aplicação subsidiária.

Introdução
O presente trabalho tem por escopo analisar a fixação subsidiária de honorários advocatícios às demais 
execuções de títulos extrajudiciais, tendo em vista que sua previsão legal se encontra no artigo 827 do Código 
de Processo Civil brasileiro que concerne às execuções por quantia certa.

Para que tal objetivo seja alcançado, conceituar-se-ão títulos executivos extrajudiciais, bem como sua 
aplicabilidade no mundo factual de maneira sucinta, a fim de dirimir dubiedades no que concerne ao tema e 
ao rol taxativo do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Posteriormente e de maneira primaz, analisar-se-á a aplicabilidade da fixação dos referidos honorários em 
cada modalidade de execução de títulos extrajudiciais, a fim de elucidar possíveis lacunas que o diploma em 
estudo possa ter olvidado.

As considerações finais conterão uma síntese dos principais assuntos tratados no trabalho, bem como o 
destaque dos pontos conclusivos da pesquisa, a fim de consubstanciar o explanado no cerne do presente 
trabalho.

 A pesquisa, a filtragem de dados e o relato da pesquisa seguem o método indutivo com auxílio das técnicas 
do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica181.

Desse modo, realizar-se-á o presente estudo, preliminarmente, explorando a seara dos títulos executivos 
extrajudiciais.

179 Felipe Augusto Franciosi. Acadêmico do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Rua Uruguai, nº 
458, Centro, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: fi_franciosi@hotmail.com
180 Advogada inscrita na OAB/SC 34.622. Mestre em Direito (IMO IMLI – UNIVALI PPCJ), professora de graduação e pós-
graduação da UNIVALI e outros. E-mail: gabriellenovak@univali.br.
181 Neste trabalho, prima-se pelas imprescindíveis orientações constantes em: PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica e Metodologia da Pesquisa Jurídica. 10. ed. ver. amp.  Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007. p. 189 a 194.
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Conceito e aplicabilidade dos títulos executivos 
extrajudiciais
O rol taxativo do artigo 784 do CPC, bem como “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a 
lei atribuir força executiva”, consoante o inciso XII182 do artigo supra, abarcam os títulos extrajudiciais.

Sobre o assunto, o ilustre civilista Washington de Barros Monteiro conceitua e diferencia tais modalidades de 
maneira clara e concisa ao pontificar que:

O SUBTRACTUM da diferenciação está em verificar se o dar ou o entregar é ou não consequência do fazer. Assim, 
se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de 
dar; todavia, se, primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, se tem ele de realizar 
algum ato, do qual será mero corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer183.

Nesse viés, caso não se entregue a coisa avençada, seja ela certa ou incerta, pode o juiz fixar multa por dia 
de atraso durante o processo de execução do referido título executivo extrajudicial (astreinte184), a fim de 
agilizar o cumprimento da obrigação, consoante os artigos 806, §1º e 813 do CPC, respectivamente.

Destarte, “na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar 
a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será 
devida”, versa o artigo 814185 do CPC. Logo, nota-se, novamente, a premência em tentar satisfazer o direito do 
credor por meios que levem o devedor a ter um prejuízo patrimonial em consequência do inadimplemento 
da obrigação ora em execução. Por consequência, incitando o cumprimento o mais rápido possível, a fim de 
ter menor prejuízo.

No que tange à execução contra a Fazenda Pública, esta será citada para opor embargos no prazo de 30 dias, 
conforme o artigo 910186 do CPC. Na questão em tela, observar-se-á divergência no que tange aos honorários 
advocatícios do artigo 827 do CPC, tendo em vista a existência de normas mais específicas quanto ao tema.

Não obstante, na execução de alimentos, a qual se pretende uma cobrança de valores destinados à subsistência 
do alimentado.

Destarte, nos ensinamentos de Orlando Gomes:

[...] não se pode negar a qualidade econômica da prestação própria da obrigação alimentar, pois consiste 
no pagamento periódico, de soma de dinheiro ou no fornecimento de víveres, cura e roupas. Apresenta-se, 
consequentemente, como uma relação patrimonial de crédito-débito; há um credor que pode exigir de 
determinado devedor uma prestação econômica187.

Sendo assim, em caso de inadimplemento, resumir-se-á em quantia certa a execução – judicial, caso por 
sentença tenha sido obtido; extrajudicial, caso acordo tenha sido homologado, o qual é o objeto de estudo 
do presente trabalho.

Esta última, porém expansiva, modalidade abarca as maiores possibilidades de expropriação de bens, com o 
intuito de sanar a obrigação que gerou a execução fundada em título extrajudicial: a execução por quantia certa.

Ela está prevista no artigo 824 seguintes do CPC. Nesse viés, nota-se que, caso falhas todas as outras 
modalidades, resumir-se-á nesta, pois, assim, consegue-se atingir o patrimônio do executado de maneira 
objetiva, com o derradeiro intuito de receber, mesmo que em dinheiro, o avençado. Logo, aplica-se o 
disposto na modalidade de quantia certa às demais execuções de títulos extrajudiciais, conforme o deslinde 
do presente trabalho.

182 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
183 MONTEIRO, Washington Barros. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva.  p. 87.
184 “[...] a condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, 
conforme as circunstâncias), destinada a obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer, pela ameaça de uma 
pena susceptível de aumentar indefinidamente”. (In: LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. São Paulo: Saraiva 
& Cia Livraria Acadêmica: 1946. p. 337).
185 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
186 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
187 GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 429.
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A aplicação subsidiária do artigo 827 do código de 
processo civil às demais modalidades de execução 
extrajudicial
Em conformidade com o exposto até o presente momento, nota-se que a execução consiste em um compilado 
de medidas em que o magistrado proporciona ao detentor de tal direito a satisfação de um particular à custa 
do patrimônio de outra pessoa, seja voluntária, seja coercitivamente188.

Dessa maneira, aplica-se à execução de um título extrajudicial, conforme expressamente previsto nos artigos 
786 e 797 do CPC189, respectivamente: “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”; e, caso solvente seja o devedor: “797. 
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução 
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

Nesse viés, para Humberto Theodoro Jr190, “o arbitramento feito pelo juiz para figurar na citação executiva 
prevê o desenvolvimento normal do processo até a expropriação dos bens penhorados e a satisfação do 
direito exequente”. Logo, percebe-se que o processo de execução de títulos extrajudiciais por quantia certa se 
inicia com a pretensão de cobrança por parte do exequente, que recorre à tutela jurisdicional para satisfazer 
a obrigação.

Nesse ínterim, a fim de incitar o executado a pagar a quantia constante no título, o Estado-Juiz aplica de plano 
a verba honorária provisória de 10% sobre o valor da execução, conforme disposto no artigo 827191 do CPC.

Em virtude disso, o legislador incluiu no Código de Processo Civil o artigo 827, versando que se deve fixar, 
de plano, o montante de dez por cento no que tange aos honorários advocatícios, com o intuito de fazer o 
executado pagar em até três dias, caso contrário, haverá a majoração para vinte por cento nos termos do 
referido artigo192.

Assim, conforme já explanado no presente estudo, além do intuito de acelerar o pagamento ao exequente, o 
magistrado aplica tal dispositivo legal com a finalidade de remunerar o trabalho do advogado, tendo em vista 
que se trata de um processo longo e trabalhoso.

Até o presente momento, observou-se que a fixação destes honorários está contida no procedimento de 
execução de título extrajudicial por quantia certa.

Não obstante, aplicam-se, indubitavelmente, aos demais modos de execução extrajudicial de títulos 
executivos193 – entrega de coisa; obrigação de fazer ou de não fazer e alimentos194 –, conforme disposto no 
Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

A regra decorrente do caput e do §1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo 
extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. (Grupo: Execução) 195.

188 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: v. IV. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 32.
189 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
190 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 45. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 266.
191 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 15 abr. de 2020.
192 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm . Acesso em: 15 abr. de 2020.
193 Salienta-se no presente momento que as execuções de títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública reger-se-ão, no 
tocante aos honorários previstos no artigo 827 do CPC, de maneira diferente, conforme será consubstanciado no decorrer 
do presente estudo.
194 De acordo com o estudo já elaborado no capítulo anterior, fundamenta-se no artigo 911 do CPC, que tal execução 
será resumida à quantia certa em caso de inadimplemento. Logo, sujeita está aos ditames de tal modalidade, inclusive 
no concernente ao artigo 827 do CPC.
195 Fórum Permanente de Processualistas Civis. Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/
FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2020.
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O dispositivo legal em estudo é claro e conciso ao versar que deverão ser fixados honorários advocatícios 
de plano ao despachar a inicial no que tange à execução de títulos extrajudiciais por quantia certa. Não 
obstante, a jurisprudência pátria interpreta extensivamente tal diploma, aplicando-o às demais modalidades 
em questão, conforme as duas decisões a seguir apresentadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DO CPC (ART. 827). I - Consoante a norma insculpida no art. 827 do CPC, ao proferir despacho 
inicial positivo nos processos executivos, o Juiz fixará, de plano, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da execução, a serem pagos pelo executado, reduzidos pela metade no caso de pronto pagamento, 
conforme expressa previsão do artigo 827, § 1º, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO REFORMADA196. (Grifou-se).

Tendo em vista a relevância do tema, obteve-se o precedente oriundo da Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme observa a decisão colegiada abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO 
PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão 
fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Precedente da Quarta Turma 
do STJ197. (Grifou-se).

Em relação às obrigações de alimentos, versa o artigo 911 do CPC:

Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o 
executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 
se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo198. (Grifou-se).

Vale salientar que, quando não for requerida a execução nos termos do Capítulo concernente à execução de 
alimentos, observar-se-á o disposto no artigo 824 do CPC, resumindo-se a execução por quantia certa.

Assim, infere-se que, subsidiariamente, aplica-se o disposto no artigo 827 do CPC às demais modalidades 
concernentes ao tema. Todavia, quando se envolve a Fazenda Pública, há divergência quanto à aplicabilidade 
até agora demonstrada, conforme será explicado adiante.

Execuções de título extrajudicial contra a fazenda pública 
e os honorários do artigo 827 do CPC
 O presente tema deve ser discutido apartadamente, tendo em vista que figura um ente público no polo 
passivo, fato que gera algumas peculiaridades quanto à aplicabilidade da fixação de plano dos honorários 
advocatícios no processo de execução em questão.

No que concerne à execução para pagamento de quantia constituída em título executivo extrajudicial em 
desfavor à Fazenda Pública, mostra-se mais apropriado o entendimento de que o disposto no artigo 827, 
§1º do CPC199 não deve ser aplicado ao caso em tela, tendo em vista que a executada em questão não é 
citada para pagar, mas sim para opor embargos. Ademais, nota-se o artigo 85, §1º do CPC, no que tange à 
execução200.

Nesse viés, corroborando com a legislação vigente e com a doutrina, a jurisprudência brasileira faz valer, 
também, o Princípio da Isonomia aplicado ao processo civil, especificamente à execução. Assim, traz-se à 
baila a decisão monocrática supra que ratifica e pontifica exatamente o tema em estudo:

196 TJ-GO - AI: 00340683520188090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2019, 
2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019
197 AgInt nos EDcl no REsp 1811222/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 
25/03/2020
198 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
199 § 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 
metade. (In: BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/ l13105.htm>. Acesso em: 14 abr. de 2020).
200 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 690. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 85, § 39 e 827 DO CPC. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO 
SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS LEGAIS.

1. Pacífico o entendimento acerca da aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais, até mesmo em decorrência 
do disposto no artigo 12 da Lei nº 6.830/1980.

2. Em se tratando de ação executiva, deve o juiz, ao despachar a inicial, fixar de plano honorários advocatícios, 
conforme o disposto no caput do artigo 827 do CPC.

3. Entretanto, diante da existência de norma específica para os feitos em que a Fazenda Pública for parte, 
independente de sua natureza e da parte que for vencedora, o percentual efetivo a ser aplicado deve observar 
os critérios estabelecidos no § 3º do artigo 85 do CPC, em razão de sua especialidade em face da norma 
prevista para as execuções genéricas (art. 827).

4. Tal entendimento coaduna-se com a mens legis motivadora da elaboração do referido dispositivo, que é 
manter em situação de isonomia processual o particular que litiga com a Fazenda Pública.

5. Destarte, vai contra a lógica do sistema processual estabelecer critérios diferenciados e desproporcionais 
para regular a mesma situação, qual seja, o estabelecimento de diferentes percentuais de honorários em ações 
promovidas pela Fazenda Pública 

6. Isto porque, a aplicação automática do percentual de 10% (do artigo 827), independente do valor executado, 
acarretaria manifesta vantagem pecuniária para a Fazenda, especialmente nas causas de elevado valor, uma vez 
que o particular executado que, eventualmente, obtenha êxito em sua extinção (v.g., por meio do acolhimento 
de exceção de pré-executividade ou embargos), viria a obter honorários estabelecidos segundo a regra do § 3º 
do artigo 85, a qual, conforme o aumento do valor da causa perseguido, implica no recebimento de percentuais 
(e quantias) cada vez menores e inferiores ao patamar automático de 10% (dez por cento) sobre o valor integral 
da pretensão júris satisfativa.

7. Impõe-se, destarte, o desprovimento do recurso, a fim de confirmar a decisão que determinou a aplicação 
isonômica do § 3 do artigo 85 do CPC.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO201. (Grifou-se).

Dessa maneira, verifica-se que o disposto no artigo 827, §1º do CPC não é aplicável quando a Fazenda Pública 
figura no processo de execução fundado em título extrajudicial pelos motivos anteriormente descritos: norma 
mais específica e Princípio da Isonomia.

Considerações finais
O estudo ora apresentado sobre a aplicação subsidiária da fixação dos honorários advocatícios em quantia 
certa às demais modalidades de execução de títulos extrajudiciais cumpriu com o proposto na introdução, 
quer pelo conteúdo, quer pelo método utilizado.

De maneira inicial, adentrando no tema objeto do trabalho em tela, os títulos executivos extrajudiciais foram 
conceituados e identificados no Código de Processo Civil, a fim de melhorar a compreensão inicial sobre o tema.

Feito isso, as modalidades dos referidos títulos foram explicadas: execução de entrega de coisa certa ou 
incerta; execução de obrigação de fazer ou de não fazer; execução contra a Fazenda Pública; execução de 
alimentos e execução por quantia certa, a qual se destacou por sua grande aplicabilidade, especialmente no 
que tange ao objeto do trabalho (artigo 827 do CPC).

No capítulo dois, analisou-se de maneira objetiva e direta a aplicação subsidiária da fixação de plano dos 
honorários advocatícios no processo de execução de título executivo extrajudicial propriamente dito. 
Desse modo, por meio da lei, da doutrina e da jurisprudência nacional, constatou-se que se deve aplicar 
subsidiariamente o artigo 827 do CPC, tendo em vista que todos os processos executivos à baila trazidos 
resultam em execução por quantia certa quando não cumpridos em suas peculiaridades concernentes à 
obrigação que deu origem ao processo de execução.

Além disso, destacou-se quando a Fazenda Pública figura como parte, explicando a diferença das demais 
execuções extrajudiciais no que concerne à aplicação subsidiária do artigo supracitado sob o prisma do 
Princípio da Isonomia.

201 REsp 1848496 (2019/0341351-8 - 05/02/2020). Decisão Monocrática - Ministra REGINA HELENA COSTA. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/?num_registro =201903413518&dt_publicacao=05/02/2020>. 
Acesso em: 15 abr. 2020.
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Derradeiramente, indubitável é a aplicação subsidiária dos honorários em quantia certa, previstos no artigo 
827 do CPC às demais modalidades de execução de título executivo extrajudicial, salvo exceção da Fazenda 
Pública. Logo, o tema proposto fora esgotado com primor, baseando-se na lei, na doutrina e na jurisprudência 
para corroborar com o exposto.
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Resumo: No Código de Processo Civil de 2015, a execução de alimentos é a única capaz de resultar na prisão do 
executado. Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar quais as impossibilidades alegadas pelo 
devedor são capazes de afastar a prisão civil. No desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que existem dois tipos 
de impossibilidade, sendo a definitiva analisada em ação autônoma ou por simples petição nos autos, conforme vem 
seguindo a jurisprudência; e a temporária, que deverá ser absoluta e analisada no caso concreto, a fim de minimizar 
os prejuízos para as partes. Para isso, foi feita primeiramente uma abordagem geral sobre execução de alimentos e 
prisão civil e, após, foi de fato iniciada a pesquisa sobre as impossibilidades, divididas em definitiva e temporária. A 
operacionalização do estudo contou com o auxílio da pesquisa bibliográfica, legal e jurisprudencial e, no tocante à 
metodologia, utilizou-se o método indutivo.

Palavras-chave: Execução; Alimentos; Impossibilidade de pagamento. 

Introdução
 O objeto de estudo do presente trabalho é a possibilidade de defesa de um executado, fundada na 
impossibilidade do alimentante de pagar as prestações devidas, capaz de afastar a decretação de prisão 
civil pelo juízo no âmbito de uma Ação de Execução de Alimentos. A legislação brasileira guarnece enorme 
proteção ao credor de alimentos em razão da natureza alimentícia do crédito, isto é, sua necessidade frente 
à subsistência do alimentando. Logo, as justificativas cabíveis a fim de eximir-se do débito são bastante 
limitadas e devem ser severamente comprovadas.

O Código de Processo Civil, lei que rege a Execução de Alimentos, prevê que “somente a comprovação de 
fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” do devedor de alimentos, de 
modo que, se a sua justificativa não for aceita pelo juiz, este poderá decretar sua prisão civil por até 3 (três) 
meses, a pedido do exequente.

Diante desta circunstância, a intenção do presente trabalho é explorar as defesas e as justificativas cabíveis 
capazes de evitar a prisão civil do devedor de alimentos, mediante análise de textos doutrinários e decisões 
judiciais em âmbito nacional, as quais esclarecem as situações que autorizam o acolhimento, pelo juízo, da 
impossibilidade de pagamento das prestações alimentícias pelo executado. 

Por fim, o presente trabalho será dividido em duas seções, a primeira seção abordando uma breve análise 
sobre a Execução de Alimentos e a Prisão Civil, e a segunda seção abordando esclarecimentos sobre as 
formas de defesa do executado, capazes de justificar a impossibilidade do pagamento da pensão alimentícia. 
Encerra com a conclusão, que expõe as principais considerações a respeito do estudo realizado.

202 Artigo realizado sob a orientação da professora MSc. Gabrielle Thamis Novak Fóes. 
203 Acadêmica do 7º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. E-mail: laisdellagiustina@
gmail.com
204 Acadêmica do 7º período do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. E-mail: nathalialealnunes@
hotmail.com
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Execução de alimentos
A Execução de Alimentos é uma ação cível que visa à satisfação das despesas ordinárias imprescindíveis à 
vida e ao sustento do alimentando, impostos por lei em virtude do vínculo familiar oriundo de parentesco, 
casamento ou união estável. Prevista no Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 2015), a ação pode ser 
promovida com base em um título executivo judicial (nos termos dos artigos 523 a 533) ou em um título 
executivo extrajudicial (nos termos dos artigos 911 a 913), ambas seguindo o rito da execução por quantia 
certa, mas com variações procedimentais peculiares a fim de atender o regime de direito material a que está 
vinculada.

Cabe ao credor, no entanto, optar entre a execução comum, por quantia certa; ou a execução especial de 
alimentos, não lhe sendo vedado, no entanto, a adoção de medidas coativas caso adote a primeira opção. Isto 
porque, em razão da natureza do crédito perquirido, o interesse legal é de oferecer ao credor maior proteção 
e celeridade, cuja satisfação alimentar não pode admitir demoras, em razão de sua essência indispensável 
e fundamental à sobrevivência do alimentando. Nas palavras de Yussef Said Cahali, conforme citado por 
Humberto Theodoro Júnior205:

A obrigação alimentar está fundada sobre um interesse de natureza superior, detendo um caráter de ordem 
pública das normas disciplinadoras da obrigação legal de prestar alimentos, [...] com destacado conteúdo ético 
pelo fato de as regras que o governam estarem relacionadas à integridade física e moral da pessoa, sua digna 
subsistência e personalidade, portanto, consubstanciando-se em direitos fundamentais da pessoa humana.

A relevância do crédito por alimentos é tamanha que o Código permite a adoção de medidas extremas e 
atípicas, efetivas para a execução do débito devido. À vista disso, apesar de ser tratada como uma execução 
de quantia certa, a execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial prevê peculiaridades que 
facilitam a satisfação pelo exequente. Acerca do assunto, ensina Humberto Theodoro Júnior206:

A primeira delas refere-se à hipótese de recair a penhora em dinheiro, caso em que o oferecimento de embargos 
não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação [...]. Outras são: (i) a possibilidade 
de prisão civil do devedor; (ii) o protesto de ofício da sentença; (iii) a decisão interlocutória que condene o 
devedor a prestar alimentos; e (iv) o desconto da pensão em folha de pagamento. 

Destarte, na Ação de Execução de Alimentos fundada em um título executivo extrajudicial, o juiz, no ato 
do despacho inicial, intimará o executado para que, em três dias, proceda a um dos comportamentos 
supramencionados.

No caso da falta de pagamento, o credor possui à sua disposição duas medidas especiais, inerentes à espécie 
executiva, denominadas “sub-rogação” e “execução indireta”207. A sub-rogação diz respeito à possibilidade do 
credor de requerer o desconto em folha de pagamento do executado, bem como nos demais casos previstos 
no art. 912 do Código de Processo Civil. Ainda, pode ser de outros rendimentos do devedor, como alugueres 
de imóveis. Já a execução indireta é a prisão civil do devedor, prevista no parágrafo único do artigo 911 do 
Código de Processo Civil. 

Prisão civil
Na legislação brasileira, só existe uma modalidade de prisão civil vigente, cuja previsão é relativa à execução 
de alimentos. Acerca do assunto, a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça determina que “o débito 
alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à 
citação e as que vencerem no curso do processo”, cuja determinação pelo juiz depende do requerimento do 
exequente.

O artigo 911 do Código de Processo Civil, ao dispor a referida medida em favor do credor, faz menção ao 
artigo 528, §§ 2º a 7º, o qual dispõe que, se o executado não pagar os alimentos e nem se escusar, o juiz 
poderá decretar sua prisão, pelo prazo de um a três meses. Importa destacar que, não obstante o previsto 

205 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
206 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum - vol. III. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
207 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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no Código de Processo Civil, a prisão civil do devedor de alimentos seguirá o disposto na legislação específica 
de alimentos (Lei nº 5.478 de 1968), a qual determina que o devedor ficará preso por até 60 (sessenta) dias. 
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como se vê:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS CUMPRIDOS - 
PRAZO DE 90 DIAS - INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 5.478/68 - PREVALÊNCIA DA NORMAL ESPECIAL - ADEQUAÇÃO DO 
PRAZO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 3. Com fulcro no princípio da especialidade deve ser observada 
a prevalência da lei especial sobre a geral, ainda que esta seja mais recente, razão pela qual é aplicado o prazo 
disposto no art. 19 da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68), limitando-se a segregação do alimentante no prazo de 
60 (sessenta) dias.208

Conforme explica Daniel Neves209, “a prisão não tem cunho satisfativo tampouco punitivo, sendo apenas 
um mecanismo de pressão sobre a vontade do devedor”, isto é, o cumprimento da prisão civil pela falta 
de pagamento do débito alimentar não exime o executado da dívida, de sorte que os atos expropriatórios 
pleiteados pelo exequente poderão ser efetuados. 

O pedido da prisão civil do executado, por ser uma medida drástica e rigorosa, deve ser de iniciativa do 
credor, a quem a lei confere a faculdade de eleger os melhores caminhos para a obtenção das prestações 
alimentícias, estando em circunstância preferível ao juiz para julgar a eficácia e a conveniência dos atos 
executivos. Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior210:

A prisão civil, é importante lembrar, não deve ser decretada ex officio. É o credor que “sempre estará em melhores 
condições que o juiz para avaliar sua eficácia e oportunidade”. Deixa-se, pois, ao exequente “a liberdade de pedir, 
ou não, a aplicação desse meio executivo de coação, quando, no caso concreto, veja que lhe vai ser de utilidade, 
pois pode bem acontecer que o exequente, maior interessado na questão, por qualquer motivo, não julgue 
oportuna e até considere inconveniente a prisão do executado”.

Destarte, a prisão civil poderá ser evitada, caso o devedor reaja ao despacho inicial da Execução de Alimentos 
com uma justificativa fundamentada pelo não pagamento do débito, conforme previsto no caput do art. 
911 do Código de Processo Civil, cuja seriedade deverá convencer o juízo da impossibilidade do devedor em 
cumprir a obrigação. 

Ensina Daniel Neves211 que “a seriedade da alegação decorre geralmente de prova documental juntada com 
a defesa” e, caso acolhida pelo juiz, impedirá a decretação da prisão civil, em virtude do disposto no artigo 
5º, inciso LXVII da Constituição Federal, o qual prevê que apenas o inadimplemento voluntário e inescusável 
da obrigação alimentícia permite a prisão civil.

Meios de defesa do executado
Conforme já mencionado anteriormente, o juiz, ao receber a inicial, mandará citar o executado para que, 
no prazo de 3 (três) dias, proceda ao pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e as que se 
vencerem no curso do processo, para provar que já efetuou o pagamento ou para justificar a impossibilidade 
de fazê-lo, conforme preceitua o art. 911 do Código de Processo Civil.

Destarte, extrai-se do referido texto de lei que o executado possui apenas dois meios de defesa: 1. Comprovar 
que já efetuou o pagamento das parcelas a serem discutidas no processo; 2. Justificar a impossibilidade de 
fazê-lo. No presente trabalho, explorar-se-á a fundo apenas o segundo meio de defesa do executado.

A doutrina traz dois tipos de impossibilidade a serem alegadas: a temporária e a definitiva. Uma a ser alegada 
na própria ação de execução de alimentos, e outra que exige uma ação própria.

208 TJSC, HC 4015250-35.2018.8.24.0000, de Criciúma; rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Quinta Câmara de Direito Civil; 
julgado em 10/07/2018.
209 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil.
210 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum.
211 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil.



73

Impossibilidade definitiva
A impossibilidade definitiva pode ser definida como aquela capaz de exonerar o executado da obrigação 
alimentar. Sobre esse assunto, Araken de Assis212 disciplina:

Se o executado pretender exonerar-se da obrigação alimentar, deverá ajuizar ação própria se cuidará eficazmente. 
Essa última linha de defesa atentaria contra a existência da pretensão a executar, insuscetível de controvérsia na 
via da defesa incidental. Com efeito, os arts. 528, caput, e 911, caput, [...], desautorizam a desconstituição do 
título na própria execução.

Assim, o entendimento doutrinário inicial é de que a impossibilidade absoluta somente seria passível de 
alegação em ação autônoma, por ser causa suficiente para determinar a exoneração do executado da 
obrigação alimentar.

Todavia, a jurisprudência vem se posicionando de forma diferente, no sentido de que o executado pode optar 
pela ação autônoma ou por simples petição na ação de execução, com base nos princípios da celeridade e da 
economia processual, conforme demonstrado a seguir:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. O alimentante possui a faculdade de pleitear a exoneração do pagamento dos 
alimentos mediante petição nos autos da ação que fixou referida obrigação ou em ação autônoma própria, não 
havendo que se falar em inadequação de uma das vias, se preservado o contraditório e a ampla defesa. [...].213

E também na seguinte jurisprudência retirada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO CONSENSUAL DE ALIMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. SIMPLES 
PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há óbice legal para que o requerimento 
de exoneração de alimentos seja apreciado e julgado nos próprios autos da ação de alimentos, diante da 
norma que valoriza a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º, do CPC), bem como da regra que impõe 
razoabilidade e eficiência aos atos judiciais (art. 8º, do CPC). 2. Recurso conhecido e provido.214

Destarte, resta evidenciado que, apesar de a doutrina seguir na linha de raciocínio de que os artigos referentes 
à execução de alimentos desautorizam a desconstituição do título na própria ação, os Tribunais têm adotado 
uma postura distinta e aplicado o entendimento de que basta a interposição de simples petição na própria 
ação que fixou a obrigação para que tal pedido seja devidamente apreciado pelo Magistrado.

Impossibilidade temporária
A impossibilidade temporária compreende quase todos os meios de defesa do executado, uma vez que 
se refere apenas à situação atual da parte. Araken de Assis215 definiu a impossibilidade temporária como 
sendo “o motivo que, sem prejuízo da imputabilidade do inadimplemento, impediu (ou ainda impede) o 
cumprimento, por enquanto, e cuja inexistência permitiria ao obrigado satisfazer o crédito.”

O principal ponto a ser analisado nesse caso é sob qual prisma deverá se basear a impossibilidade a fim de 
repelir o encarceramento do executado. Nos ensinamentos de Araken de Assis216:

Efetivamente, decorre de senso comum, e só o ativismo sem peias ousará discordar convincentemente, 
representarem o desemprego, a doença incapacitante, o nascimento de filho, resultado da reconstituição do 
núcleo familiar, e as despesas daí decorrentes, alegações capazes de retratarem a impossibilidade absoluta. 
E a mera alegação de que não há dinheiro? E a demonstração de que o alimentante dissipou seus recursos, 
por consequência de motivo fútil ou de prodigalidade, impede a coação pessoal? Em outros termos, impõe-
se ao executado comportamento sério e previdente para escapar sanção? Ora, o julgamento do obrigado 
no procedimento in executivis não se realiza sob prisma ético ou penal. Execução significa atividade prática 
tendente a satisfazer créditos; por conseguinte, o meio executório precisa de uma tênue esperança de sucesso: 
a expectativa razoável de que o devedor, contra todas as aparências, sonega recursos disponíveis ao alimentário. 

212 ASSIS, Araken de. Manual da execução. p. 976.
213 TJ-DF - APC: 20120610117124, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 
6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2015. P: 266.
214 TJ-DF 07070386020178070000 DF 0707038-60.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 
06/09/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2017. P.: Sem Página Cadastrada.).
215 ASSIS, Araken de. Manual da execução. p. 977. 
216 ASSIS, Araken de. Manual da execução. p. 978. 
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Em outras palavras, a justificativa de impossibilidade de pagamento é baseada nos comportamentos tidos 
como “socialmente respeitáveis”, uma vez que transcendem a vontade do devedor, e que situações em que 
a impossibilidade decorre de atitudes voluntárias da parte executada acabam não sendo aceitas como meio 
de defesa.

Araken de Assis217 esclarece, ainda, que se trata aqui de uma execução, cujo objetivo é satisfazer o crédito, de 
modo que não há de se fazer um julgamento ético sobre a justificativa apresentada pelo executado que lhe 
impossibilita, mesmo que momentaneamente, de pagar o que efetivamente deve.

Assim, nos ditames do texto de lei trazido pelo art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil, a única exigência 
no que se refere à impossibilidade de pagamento capaz de afastar a prisão civil é que ela seja absoluta. A 
Constituição Federal também vem em consonância com referido artigo e traz a seguinte informação: “Art. 
5º. [...] LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.”

Ou seja, ainda que a impossibilidade decorra de irresponsabilidade do devedor, que colocou a si mesmo 
naquela determinada situação, tal alegação, no ponto de vista executório, torna-se inescusável e, por 
conseguinte, isenta-o da prisão civil. Assim, se comprovada a impossibilidade em sua modalidade absoluta, 
a qual resulta na inexistência de recursos capazes de satisfazer a obrigação, a figura do encarceramento se 
torna inadmissível.

Nesse viés, a prisão por condenação judicial do executado, por exemplo, ainda que por ações suas, justifica 
a impossibilidade de pagamento, conforme já decidiu o STJ:

HABEAS CORPUS ALIMENTOS. PRISÃO. ORDEM INDEFERIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE 
DO PAGAMENTO. JUSTIFICATIVA APTA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em regra, não é cabível habeas corpus como 
sucedâneo do recurso próprio. 2. Hipótese, todavia, em que a justificativa da impossibilidade de pagamento dos 
alimentos durante o período de reclusão do paciente caracteriza a excepcionalidade que permite a apreciação 
do habeas corpus. 3. No caso, foi demonstrado que o período da inadimplência dos alimentos coincide com 
o tempo em que o paciente, autônomo, ficou preso em decorrência de sentença penal condenatória, tendo 
voltado a pagar a pensão a partir do mês posterior à progressão de regime penal, e, ainda que, antes disso, o 
compromisso alimentar foi honrado por mais de 6 anos, o que indica ser verdadeira a alegação de ausência de 
recursos para adimplir a obrigação ao tempo da reclusão. 3. Habeas corpus conhecido.218

Da mesma forma, o executado dependente químico que não satisfaz a obrigação por estar internado para 
tratamento também configura impossibilidade absoluta, conforme a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO ATRASADA - JUSTIFICATIVA ACEITA - 
DEPENDENTE QUÍMICO INTERNADO PARA TRATAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da plausibilidade 
da justificativa apresentada, afasta-se o decreto prisional do genitor que se encontra internado em clínica de 
recuperação para dependente químico.219

Assim como tantas outras alegações feitas como forma de defesa do devedor, deverá cada situação ser 
analisada sob o prisma de trazer à tona uma impossibilidade absoluta e, mesmo que não a traga, deverá 
ser devidamente analisada pelo Magistrado, uma vez que se trata de assunto deveras gravoso, qual seja, a 
restrição da liberdade.

Considerações finais
A partir da presente pesquisa, concluiu-se que a execução de alimentos se baseia na celeridade, uma vez que 
a satisfação alimentar não admite demora e, por este motivo, o não pagamento das verbas alimentares é o 
único que autoriza a prisão civil do devedor. Mas qual a impossibilidade de pagamento apresentada como 
justificativa pelo devedor é capaz de fazer com que o Magistrado acate e impeça a sua prisão civil?

217 ASSIS, Araken de. Manual da execução. p. 978. 
218 STJ, HC 381095/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019.
219 TJ-MS - AI: 06025 2139 20128 120000 MS 0602521- 39.2012.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data 
de Julgamento: 26/03/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2013.
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Diante deste trabalho, conclui-se que há dois tipos de impossibilidade: a definitiva, que é aquela capaz 
de exonerar o devedor da obrigação, e que seria passível de discussão em ação autônoma, mas que a 
jurisprudência vem aceitando, com base na celeridade processual, que tal alegação seja feita por simples 
petição nos autos; e a temporária, que versa sobre a situação atual do executado, a qual o impede de cumprir 
a obrigação.

Restou evidenciado que a impossibilidade alegada pelo devedor deve ser absoluta, ou seja, que impeça 
totalmente o executado de satisfazer o crédito naquele momento. Assim, pouco importa se ela decorre de 
situação alheia à sua vontade ou vêm em decorrência de sua irresponsabilidade, de modo que, se resultar 
na impossibilidade absoluta, deve ser considerada como justificativa plausível capaz de afastar a prisão civil.

Por fim, destaca-se que, mesmo as alegações que não apresentem a exigência de impossibilidade absoluta, 
devem ser devidamente analisadas pelo Magistrado, caso a caso, a fim de que a execução possa ser 
prosseguida da melhor maneira, minimizando o prejuízo, em todos os sentidos, de ambas as partes.
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EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA: 
DESTAQUES ACERCA DAS MODALIDADES 

DE EXPROPRIAÇÃO220.
EXECUTION SUIT: HIGHLIGHTS ABOUT EXPROPRIATION MODALITIES.

Lucas Corrêa Cugnier Machado221 

Resumo: O objeto do presente trabalho é realizar uma breve análise acerca das modalidades de expropriação 
previstas no artigo 825 do Código Processo Civil, quais sejam, adjudicação, alienação e apropriação de frutos 
e rendimentos de empresa ou de outros bens. O objetivo geral é relacionar os atos expropriatórios, em sede 
de execução por quantia certa, com a efetiva satisfação do crédito exequendo pelo devedor solvente. No 
desenvolvimento do artigo, verificou-se que o legislador adotou a preferência legal dos atos expropriatórios 
na ordem dos incisos do artigo 825, todavia cabe ao credor a escolha do meio mais eficaz para ter seu crédito 
satisfeito. Utilizar-se-á da técnica da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial para instrumentalizar o presente 
artigo. Em relação à metodologia, utilizou-se o método indutivo (“pesquisar e identificar as partes de um 
fenômeno e colecioná-las de modo a ter percepção ou conclusão geral”222) para identificar os resultados 
do trabalho.

Palavras-chave: Expropriação. Execução por Quantia Certa. Devedor Solvente.

Introdução
O trabalho pretende retratar, em breves linhas, as modalidades de expropriação em Execuções por Quantia 
Certa, buscando compreender e evidenciar, por meio de exposições doutrinárias e jurisprudências, sua 
relevância e desdobramentos no âmbito do Direito Processual Civil brasileiro. Registra-se que o tema será 
abordado perante as execuções por quantia certa, ou seja, aquelas em que há obrigação do devedor em 
pagar quantia certa em dinheiro ao credor, oriundas de título executivo judicial ou extrajudicial.

Primeiramente, é importante consignar que a expropriação consiste no pagamento de quantia certa pelo 
devedor solvente, independente de anuência deste. A principal finalidade é a transferência de bens ou 
valores do patrimônio do executado para o patrimônio do exequente nos limites do valor exequendo, este 
correspondente ao valor principal da dívida, juros, correção monetária, custas processuais, honorários 
advocatícios e eventual multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Existem três modalidades de expropriação previstas no Código de Processo Civil que serão expostas 
detalhadamente neste artigo, quais sejam, adjudicação, alienação e apropriação de frutos de empresa e de 
outros bens, conforme disposto no artigo 825 do Código de Processo Civil223.

Por certo, os atos de expropriação correspondem a terceira e última fase do procedimento para satisfação do 
crédito, uma vez que é precedido da penhora e da avaliação, conforme dispõe o art. 875 do Código de Processo 
Civil224. Portanto, realizadas a penhora e a avaliação do bem, o juiz dará início aos atos de expropriação. 

Tendo em vista a imprevisibilidade das execuções, a etapa final para obter a satisfação do crédito exequendo 
pode apresentar diversos caminhos, a depender da ocorrência de certas condições previstas no Código 
de Processo Civil. Nesse contexto, surgem os seguintes questionamentos: Há alguma preferência de atos 
220 Artigo realizado sob a orientação da professora MSc. Gabrielle Thamis Novak Fóes.
221 Acadêmico no 7º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI, e-mail: lucascugniermachado@hotmail.com
222 PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 6. ed. 
Florianópolis: OAB, 2002. p. 85.
223 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
224 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 22 abr. 2020
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expropriatórios a ser observada? O credor tem autonomia para escolher a modalidade de expropriação? A 
expropriação está amparada em quais princípios das execuções? É o que será analisado e discutido no trabalho.

Assim, o presente artigo objetiva trazer à lume as disposições acerca das modalidades de expropriação no 
bojo das execuções por quantia certa, por meio de exposições doutrinárias e jurisprudenciais.

Adjudicação
A adjudicação nada mais é que uma modalidade de expropriação executiva cujo bem penhorado é transferido 
para o credor ou outros legitimados, mediante requerimento expresso nesse sentido. Possui respaldo legal 
nos artigos: 875, 876, 877 e 878 do Código de Processo Civil225.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior226  conceitua: 

Em lugar da soma de dinheiro, que é objeto específico da execução por quantia certa, na adjudicação o credor 
recebe bens outros do executado, numa operação, porém, que nada tem de contratual, pois participa da mesma 
natureza da arrematação, como ato executivo ou de transferência forçada de bens, sob a forma de expropriação. 
Conceitua-se, portanto, a adjudicação como ato de expropriação executiva em que o bem penhorado se transfere 
in natura para o credor, fora da arrematação.

Portanto, na adjudicação o credor recebe bens do executado - imóveis ou móveis - no lugar de dinheiro 
(quantia certa). Dessa forma, a execução tende a permitir ao exequente a aquisição, mediante a apropriação 
direta dos bens penhorados, como forma de compensação de seu crédito. Registra-se que, após requerida 
a adjudicação pelo exequente, o executado será sempre intimado no prazo de 5 dias, a fim de garantir plena 
ciência sobre o ato, vide artigo 876, §1º, do Código de Processo Civil227.

O exequente deverá oferecer preço não inferior ao da avaliação do bem que pretende adjudicar, ao contrário 
cometeria enriquecimento ilícito. Ocorre que o valor da avaliação do bem pode ser superior ou inferior ao 
crédito exequendo, de modo que há dois caminhos distintos que deverá ser observado pela parte exequente. 
Caso o valor do crédito seja inferior em relação à avaliação, o exequente depositará de imediato a diferença, 
que ficará à disposição do executado. Por outro lado, se o valor do crédito for superior à avaliação, a execução 
prosseguirá pelo saldo remanescente.

A perfectibilização do ato de adjudicação se dá após transcorrido o prazo de 5 dias da intimação do executado 
e decididas eventuais questões pendentes no processo. Só assim o juiz ordenará a lavratura do auto de 
adjudicação, conforme dispõe o artigo 877 do Código de Processo Civil228. 

Por fim, concluída a lavratura do auto, será expedida carta de adjudicação e mandado de imissão na posse - 
quando se tratar e bem imóvel - e a ordem de entrega ao adjudicatário, caso o bem seja móvel.

A título exemplificativo, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA 
CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. ADJUDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. HIPOTECA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORDEM 
PREFERENCIAL. 1- Encontra óbice na proibição de supressão de instância, no caso concreto, o conhecimento do 
agravo de instrumento, na parte relativa ao pedido de adjudicação do imóvel de matrícula n.º 24.333, já que se 
cuida de matéria não postulada perante o Juízo de origem. Decisão recorrida que, quanto a esse imóvel, somente 
versou sobre a sua avaliação e sobre a expedição do mandado respectivo. 2- Descabida a adjudicação dos imóveis 
de matrícula n.º 16.970 e n.º 24.373 em favor da exequente ora agravante. O primeiro, porque o registro da 
penhora em favor da ora agravante foi antecedido por registro de hipoteca em proveito de terceiro alheio a 
esta lide, o que faz cair por terra a alegação da agravante de que se qualificaria como credora preferencial. O 
segundo, porque sobre o bem recai gravame de alienação fiduciária em proveito de instituição financeira anterior 
à penhora da ora exequente. Precedentes desta Corte e do STJ. Agravo de instrumento parcialmente conhecido 
e, na parte em que conhecido, desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70074361445, Décima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 23-11-2017).229

225 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 24 abr. 2020.
226 THEODORO Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 364.
227 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
228 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
229 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. 70074361445. Relator: Umberto Guaspari 
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No julgado acima, o recorrente (exequente) buscava a adjudicação de dois imóveis do recorrido (executado). 
Ocorre que havia hipoteca e gravame de alienação fiduciária averbados nas matrículas dos imóveis. Tendo 
em vista que os gravames foram impostos antes da penhora processual, restou impossibilitada a adjudicação 
dos mesmos nos termos e fundamentos da ementa.

Alienação
A alienação consiste, em suma, na transferência de domínio/propriedade dos bens do executado para 
terceiros, mediante prestação em dinheiro que será revertida em prol do exequente. 

O novo código de Processo Civil traz duas modalidades de alienação, quais sejam, alienação por iniciativa 
particular e leilão judicial. Possui respaldo legal nos artigos 879-903 do Código de Processo Civil230. Nesse 
ponto, destaca-se que, por ordem, o legislador preferiu a alienação particular em relação à alienação judicial, 
a fim de priorizar o desfecho do ato com menor complexidade.

Por corolário lógico, a alienação por iniciativa particular é realizada pela iniciativa do próprio exequente ou 
por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado pelo órgão judiciário. Por outro lado, o leilão 
judicial é realizado por leiloeiro público designado pelo juiz ou indicado pelo exequente. 

Quanto ao procedimento do leilão, tem-se que o juiz fixará prazo para a efetivação da alienação, a forma 
da publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de 
corretagem. Outrossim, o leilão será sempre precedido de publicação de edital que deverá conter a descrição 
do bem, valor de avaliação, data e hora do ato, entre outras informações elencadas nos incisos do artigo 889 
do Código de Processo Civil231. 

O novo Código de Processo Civil estabelece dois meios para realização do leilão público, quais sejam, 
eletrônico e presencial.  A publicação do edital, bem como a intimação do executado acerca do ato, deverá 
ocorrer pelo menos cinco dias antes da data marcada para o leilão.

No que tange ao valor de arrematação do leilão judicial, o Código dispõe que não será aceito preço vil, este 
correspondente ao valor mínimo estipulado pelo juiz e, não tendo sido fixado preço mínimo pelo magistrado, 
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. 

Por outro norte, em caso de alienação por iniciativa particular, o código não dispõe acerca do preço vil. Sobre 
o assunto, dispõe Gonçalves232 acerca do valor de arrematação na alienação por iniciativa particular: 

Embora a lei não diga expressamente, o preço mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação, mas a 
questão é controvertida, havendo aqueles que, à míngua de exigência expressa, a venda poderá ser feita por 
qualquer preço, desde que não seja vil, devendo o juiz fixá-lo de antemão.

Por fim, a arrematação do bem constará em auto que será lavrado de imediato. Por conseguinte, considera-se 
perfeita, acabada e irretratável a alienação, em qualquer que seja a modalidade de leilão, quando assinado o 
auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, sendo expedida carta de arrematação e, conforme o caso, a 
ordem de entrega do bem móvel ou mandado de imissão de posse no caso de bem imóvel.

Sobre o auto de arrematação e o aperfeiçoamento da alienação, dispõe Humberto Theodoro Júnior233:

Qualquer que seja a modalidade de leilão, o aperfeiçoamento da arrematação ocorre com a assinatura do auto 
respectivo, que é lavrado pelo agente que houver promovido o leilão, isto é, o leiloeiro público (NCPC, art. 
903, caput). O leiloeiro encerrará a hasta pública, lavrando o respectivo auto, que será assinado por ele, pelo 
arrematante e pelo juiz. Ao escrivão caberá juntá-lo aos autos do processo. Não lhe cabe nem lavrá-lo nem 
assiná-lo. Apenas procederá à sua incorporação ao processo, mediante termo de juntada.

Sudbrack. Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul. Publicação em 27 de novembro de 2017. Disponível em: 
https://www.tjrs.jus.br/site/busca-solr/index.html?Aba= jurisprudencia. Acesso em: 24/04/2020.
230 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
231 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
232 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
1072.
233 THEODORO Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum. p. 382.
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Acerca da alienação, haure-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA 
PARTICULAR. IMÓVEL PENHORADO. CRÉDITOS DE NATUREZA REAL E PESSOAL. NOVA AVALIAÇÃO. DETERMINAÇÃO 
DE OFÍCIO. 1. Nos termos da interpretação que se extrai dos artigos 879 a 881 do CPC/2015, a alienação por 
iniciativa particular é preferível em relação ao leilão judicial, sabidamente mais oneroso, demorado e complexo. 
Em tese, atende melhor aos princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor. 
2. Inobstante a preferência legal da credora hipotecária (art. 961 do Código Civil) na satisfação do débito, o 
valor avençado para a alienação por iniciativa particular (R$ 450.000,00) não pode ser aceito, já que Inferior ao 
da avaliação oficial. No ponto, calha registrar que a previsão de R$ 50.000,00 para regularização da construção 
(fl. 64, item “3”) não pode ser considerado no quantum debeatur da execução, já que não reverterá em favor do 
crédito exequendo. 3. Ponderou-se que as informações constantes dos autos e o longo tempo transcorrido desde 
a última avaliação do imóvel vão no sentido da considerável probabilidade de sua subavaliação, em prejuízo do 
interesse dos credores e do próprio executado-agravante. 4. Impositiva a manutenção da decisão recorrida e a 
realização de nova avaliação do imóvel constrito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÕES 
DE OFÍCIO. (Agravo de Instrumento, Nº 70077198398, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 11-12-2018) [grifo do autor].234

O caso se trata de tentativa de alienação particular do imóvel. É possível extrair que a alienação particular 
é preferível em relação ao leilão judicial, porquanto corresponde a um procedimento mais rápido, simples 
e menos oneroso ao Poder Judiciário. Ocorre que, no caso em tela, a tentativa de alienação por iniciativa 
particular se deu em valor inferior em relação ao da avaliação do bem, sendo incabível o aperfeiçoamento do 
ato nos fundamentos da ementa. 

Apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de 
estabelecimentos e de outros bens
A apropriação de frutos e rendimentos da coisa móvel ou imóvel é admitida no lugar da penhora sobre a 
própria coisa, de modo que está prevista nos artigos 866-869 do Código de Processo Civil235. O legislador 
autoriza essa modalidade de expropriação sempre que for mais eficiente para receber o crédito por parte do 
exequente e menos gravosa ao executado, ou seja, atende os interesses do exequente e executado a um só 
tempo, em consonância com os princípios da efetividade da execução e do menor sacrifício para o executado.

No que tange à penhora de rendimentos da empresa, verifica-se que o juiz, caso constate que o executado 
não possua outros bens penhoráveis, poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa, 
de modo que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável. Registra-se, neste ponto, que 
cabe ao juiz fixar um percentual razoável a fim de não resultar na dissolução da empresa e evitar que ela 
“quebre”, o que seria inviável para ambas as partes. 

Acerca da apropriação de frutos e rendimentos da coisa móvel ou imóvel, Cassio Scarpinella236 leciona:

O art. 867 autoriza a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando o magistrado considerá-
la mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Também aqui, entendo ser 
irrecusável o entendimento de que é ônus do executado demonstrar se tratar a medida mais gravosa a ele e 
ofertar subsídios para que a penhora recaia em outros bens de forma eficiente para a satisfação do crédito do 
exequente.

Assim, em relação à apropriação de frutos e rendimentos da coisa móvel ou imóvel, após ordenada a penhora 
de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes 
que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o 
direito de gozo do bem, até que seja adimplido o valor exequendo.

Quanto à nomeação do administrador-depositário, o juiz poderá nomear o exequente ou o executado, 
contudo, não havendo acordo entre as partes, será nomeado profissional qualificado para o desempenho 
da função. 

234 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. 70077198398. Relatora Marlene Marlei de 
Souza. Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Publicação em 13 de dezembro de 2018. Disponível em: 
https://www.tjrs.jus.br/site/busca-solr/index.html?Aba= jurisprudencia. Acesso em: 25/04/2020.
235 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020.
236 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de 
acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 620.



80

No mais, é importante consignar que as quantias recebidas pelo administrador-depositário serão entregues 
ao exequente a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida, sendo dever do exequente dar quitação 
das quantias recebidas, mediante termo nos autos. 

Considerações finais
O artigo apresentou de maneira sucinta o contemporâneo tema: modalidades de expropriação em sede de 
execuções por quantia certa no Novo Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, conclui-se que a expropriação é a etapa final para o exequente ter seu crédito satisfeito, haja 
vista que se trata do momento que ocorre transferência de bens ou valores do patrimônio do executado para 
o patrimônio do exequente.

Ademais, foi possível identificar que a preferência legal das modalidades de expropriação - estabelecidas na 
ordem do artigo 825 do Código de Processo Civil237 - não é impositiva, de modo que a opção do procedimento 
expropriatório é do credor (exequente), pois é este quem busca satisfazer seu crédito. 

Destaca-se que as modalidades de expropriação dos bens do devedor relacionam-se intimamente com os 
princípios da satisfatividade e da realidade das execuções, porquanto o devedor responderá com todos os 
seus bens presentes e futuros, a fim de satisfazer o valor exequendo. Verificou-se que a figura do devedor 
solvente é imprescindível para o aperfeiçoamento da expropriação, pois é aquele que possui bens suficientes 
para saldar todos os seus compromissos perante o credor.

Por fim, é importante destacar a importância e o alcance do presente trabalho, haja vista que proporcionou 
uma análise geral do tema, bem como seus desdobramentos e sua aplicabilidade em casos concretos.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PERDA 
DA FUNÇÃO PÚBLICA: INCIDÊNCIA DA 
SANÇÃO NO CARGO DO ATO OU O 

CARGO ATUAL?
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Resumo: O objetivo deste estudo é a análise dos entendimentos jurisprudenciais quanto ao alcance da 
sanção de perda da função pública no momento do trânsito em julgado de sentença condenatória por ato 
de improbidade administrativa. Pretende-se compreender os objetivos da Lei n. 8.429/92, bem como a 
aplicabilidade da pena de perda da função pública. Como produto da pesquisa, verificou-se a ausência de 
consenso entre as turmas de recurso do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à perda da função 
atingir: o cargo público ocupado pelo improbo no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, 
ou limitar-se ao cargo utilizado para a prática do ato. Embora o entendimento doutrinário majoritário adote 
o primeiro posicionamento, a divergência jurisprudencial subsiste. Foi estabelecido o método indutivo para 
investigação, cartesiano no tratamento dos dados e utilizada a lógica indutiva na obtenção dos resultados.   
 
Palavras-chave: 1.Improbidade Administrativa 2.Sentença Condenatória 3.Perda da Função Pública  
Keywords: 1.Improbity 2.Guilty Verdict 3.Loss of Civil Service

Introdução
Esta pesquisa tem como objetivo o estudo acerca dos efeitos da condenação por improbidade administrativa 
nos casos em que o agente público ocupa cargo diverso daquele que exercia quando incidiu em condutas 
previstas nas hipóteses expressas nos artigos 9º, 10, 10-A e 11, da Lei n. 8.429/92. 

Em razão disso, necessária a contextualização das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, explanação acerca 
de atos de improbidade administrativa que resultam na perda do cargo público, bem como analisar o 
entendimento doutrinário, jurisprudencial e colacionar precedentes do STJ, TRF4 e do TJSC.

A problemática do presente estudo reside na divergência entre as turmas do Superior Tribunal de Justiça, 
das quais: a posição da 1ª Turma do STJ: As normas que descrevem infrações administrativas e cominam 
penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva. Assim, 
a sanção de perda da função pública prevista no art. 12 da Lei nº 8.429/92 não pode atingir cargo público 
diverso daquele que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. 

Para o estudo destas posições, o artigo divide-se em três etapas.

Primeiramente, abordar-se-ão os aspectos gerais da Lei nº 8.429/92, analisando-se os princípios, os atos de 
improbidade, os tipos de sanções, a abrangência da lei, os agentes ativos e passivos e o caráter da ação de 
improbidade repressivo.

238 Graduanda do 9º período de Direito da Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, com o endereço eletrônico: 
elisahrp@hotmail.com.
239 Graduanda do 9º período de Direito da Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, com o endereço eletrônico: jessica.
juliana00@gmail.com.
240 Professor de Graduação e de Pós-graduação em Direito. Advogado. Mestre em Ciência Jurídica. Coordenador da 
Pós-graduação em Direito Público da UNIVALI. Professor da Escola da Magistratura do Trabalho do TRT-12. E-mail: 
alexandrepriess@univali.br.
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Na segunda etapa será realizada a definição de agentes públicos à luz da Lei nº 8.429/92 e do entendimento 
doutrinário, bem como a conceituação de função pública. Posteriormente, no mesmo título, analisar-se-á a 
sanção de perda da função e sua aplicabilidade.

Quanto à terceira etapa, verificar-se-á a problemática envolta no título da presente pesquisa, apresentando-se 
num primeiro instante os entendimentos doutrinários acerca do tema, após isso, os precedentes encontrados 
no TJSC, no TRF4 e no STJ, fazendo-se abordagem dos critérios utilizados nas decisões.

Por fim, a metodologia utilizada, registre-se que, na Fase de Investigação241, foi utilizado o método Indutivo242; 
na Fase de Tratamento de Dados, o Método Cartesiano243; e o Relatório dos Resultados expresso no presente 
artigo científico é composto na base lógica indutiva.

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as Técnicas do Referente244, da Categoria245, do Conceito 
Operacional246 e da Pesquisa Bibliográfica247. 

Aspectos gerais da lei nº 8.429/92
 A fim de contextualizar acerca das intenções da lei, necessário compreender a expressão probidade, 
que significa: qualidade de probo, integridade de caráter e retidão248, há equidade e justeza nos atos em que 
os funcionários públicos exercem na função pública, que respeitam as leis e as normas, não ultrapassando a 
ética e a moral. Assim, é preciso robustecer a prática de probidade administrativa, a fim de frustrar a má-fé, 
o favorecimento e o apadrinhamento249.

 Dentre os princípios norteadores da Lei nº 8.429/92, frisados no artigo 4º, aduz que todos os agentes 
públicos são obrigados a velar pela correta observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade e da publicidade250, há de se destacar o Princípio da Moralidade Administrativa, que define e 
conduz a atividade administrativa e limita o arbítrio, mantendo-se a manutenção dos valores e dos princípios 
essenciais para obtenção de uma sociedade justa e solidária251. 

Como a introdução do princípio da moralidade na Constituição fora ampliado a toda Administração Pública, 
consequentemente, a improbidade tomou proporções ainda maiores, pois se passou a ser supervisionada 
rigorosamente em todas as classes de agentes públicos, abrangendo distintas infrações do enriquecimento 
ilícito252.

Os atos de improbidade administrativa rotulam-se da seguinte forma: (i) os que importam em enriquecimento 
ilícito; (ii) os que causam prejuízo ao erário; (iii) os decorrentes de concessão ou aplicação indevida de 
benefício financeiro ou tributário; e (iv) os que atentam contra os princípios da Administração Pública253.

241 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente estabelecido [...]”. 
PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria prática. 11. ed. Florianópolis: Conceito Editorial; 
Millennium Editora, 2008. p. 83.
242 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colacioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 
geral [...]”. PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria prática. p. 86.
243 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar). LEITE, Eduardo de Oliveira. A 
monografia jurídica. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-26.
244 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de 
abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia de 
pesquisa jurídica: teoria prática. p.54.
245 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASSOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia de pesquisa jurídica: teoria prática. p. 25.
246 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das 
ideias que expomos [...]”. PASSOLD, Cesar Luiz. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria prática. p. 37.
247 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASSOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia de pesquisa jurídica: teoria prática. p. 209.
248 MICHAELIS. Dicionário prático de língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008. p. 701.
249 Dicio: dicionário online de português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/probidade-administrativa/>. Acesso 
em: 07 de mar. de 2020.
250 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2020.  
251 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. n.p.
252 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 900
253 TÁMEZ, Carlos André Silva; PRADO, Leandro Candenas. Ética na Administração Pública. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. p. 345.
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Sobre os atos que importam em enriquecimento ilícito, cabe ressaltar sua previsão legal, qual seja, artigo 9º 
da Lei nº 8.429/92, onde aduz que é indevido auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em 
razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades da administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 
erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual254.

Entre os atos puníveis pela Lei de Improbidade Administrativa, o enriquecimento ilícito é a modalidade 
mais preocupante e desprezível, pois há demonstrado o comportamento infame do agente público, que 
consequentemente desempenha função pública de forma incorreta e ilegal, assim atingindo o mais alto nível 
de imoralidade255.

Esta modalidade de improbidade administrativa visa punir o proveito ilícito do agente público ou terceiro, 
tendo em vista o exercício abusivo funcional por ele praticado256.

Quanto aos atos que causam prejuízo ao erário, é previsto no artigo 10, da Lei nº 8.429/92, configurando-
se ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão, seja ela dolosa 
ou culposa, que acarrete na perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território257.

Nesta modalidade de punição de ato de improbidade administrativa o apurado é o real dano ao patrimônio 
público. 

Nestas duas modalidades supracitadas, bem como o legalmente previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, o 
pressuposto para a ocorrência do ato de improbidade é que ele derive da má-fé, da falta de probidade do 
agente público258.

Quanto ao artigo 10-A da lei, é ato de improbidade lesão ao erário, de qualquer ação ou omissão, para 
conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe legislação específica 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN (LC nº 116/03 e LC nº 157/16)259.

Por fim, os atos que atentam contra os princípios da administração pública têm sua previsão legal no artigo 11, 
da Lei de Improbidade Administrativa, na qual está previsto que constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições260.

As sanções, por sua vez, estão dispostas no artigo 12 e incisos da Lei nº 8.429/92, que preveem para cada 
modalidade de improbidade administrativa a sua própria sanção. Salienta-se que as sanções expressas neste 
dispositivo legal são impostas independentemente de outras sanções penais, administrativas ou civis.

Frise-se que a aplicação das penalidades previstas na lei em comento não incumbe à Administração, mas sim, 
privativamente, ao Poder Judiciário261. 

254 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2020.
255 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
256 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
257 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2020.
258 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
259 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
260 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2020.
261 STF: Recurso em Mandado de Segurança nº 24.699/DF. 1ª Turma. Relator: Min. Eros Grau. DJ. 30/11/2004.
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A lei em comento é aplicável aos atos de improbidade cometidos por agentes públicos, sejam estes quais 
forem, seja servidor estatuário ocupante de cargo efetivo ou não, no qual será analisada a definição de 
agente público e explanado acerca da sanção de perda da função pública no título seguinte.

Agente público e a perda da função
Para adequada aplicação da Lei nº 8.429/92, é necessário conceituar agente público. Segundo Di Pietro, trata-
se de “toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta”262. Na 
acepção de Moreira Neto, agente público é um designativo para “todo aquele servidor público ou não, que 
se encontra legalmente intitulado a exercer, em nível decisório, uma parcela ou aspecto do poder público, 
investido de competências fixadas por lei”263. Percebe-se que neste conceito é mencionada a necessidade de 
previsão legal, tanto para o exercício da atividade pública do agente como para definição de competências.

Ademais, a Lei nº 8.429/92 se preocupou em conceituar agente público, em seu artigo 2º, como sendo “todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função”, na 
administração pública direta, indireta ou fundacional dos entes da Federação e dos poderes estatais264.

Afere-se do dispositivo que o sujeito ativo da conduta improba pode ser qualquer pessoa que preste serviço 
ao Estado, como os agentes políticos, agentes autônomos, servidores públicos, militares e os particulares em 
colaboração com o Poder Público. 

Nas palavras de Garcia e Pacheco, a concepção legal de agente público “não foi construída sob uma perspectiva 
meramente funcional, sendo definido o sujeito ativo a partir da identificação do sujeito passivo dos atos de 
improbidade”, sendo agente público gênero do qual detém diversas espécies265.

Neste sentido, o conceito de agente público é compatível com a acepção de função pública, que por sua vez 
pode ser definida, conforme Simão, “como aquela exercida através de atribuições que buscam concretizar 
a vontade do Estado”266, a respectiva expressão está prevista tanto no art. 37, §4º, da CRFB/88 como na Lei 
nº 8.429/92, art. 12, incisos I, II, III e IV, quando dispõe que da prática do ato de improbidade administrativa 
haverá punição de perda da função pública, logo, tal sanção é aplicável apenas aos agentes públicos.

Quanto à sanção de perda da função pública, trata-se de pena consistente na cessação compulsória do 
vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com o Poder Público, caracterizando-se como medida 
fixa, ou seja, é aplicável sem gradação, diferentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.429/92, as 
quais possuem variações qualitativas e quantitativas de acordo com o ilícito praticado267.

Deste modo, configura-se a sanção de perda da função pública como uma restrição permanente de direito, 
visto que o afastamento do agente improbo é definitivo e não temporário. Segundo Simão, “o caráter 
permanente não deve ser confundido com sanção perpétua”, pois a sanção não impossibilita o exercício 
desse direito novamente, exigindo-se nova investidura para ingresso nos quadros da Administração Pública268. 

Verifica-se que o propósito da Lei nº 8.429/92, ao determinar a perda da função pública, é de romper com o 
agente público que demonstra falta de submissão ao ordenamento jurídico, “denotando uma degeneração 
de caráter incompatível com a natureza da atividade pública”269, de modo que se preserve o interesse público, 
premissa desprezada pelo agente improbo. 
262 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 596.
263 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 
especial. 16. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 318.
264 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2020.  
265 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. n.p.
266 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa: Teoria e Prática. 3. ed. São Paulo: JH Mizuno. p. 792. (e-book). 
Disponível em: <https://2019.vlex.com/#sources/21018>. Acesso em: 14 de mar. de 2020.
267 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
268 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa: Teoria e Prática.  p. 751. (e-book). Disponível em: <https://2019.vlex.
com/#sources/21018>. Acesso em: 14 de mar. de 2020.
269 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. n.p.
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Ocorre que, no momento do trânsito em julgado de sentença condenatória que determina a perda da função 
pública, o agente público pode ocupar função diversa daquela utilizada para prática do ato de improbidade, 
instaurando-se uma controvérsia quanto a qual função a decisão incidirá. O tópico seguinte tratará do 
posicionamento jurisprudencial e doutrinário, bem como as divergências acerca do respectivo tema. 

Entendimento doutrinário e jurisprodencial cerca dos 
efeitos da perda da função pública
Não há consenso doutrinário acerca da incidência da sanção de perda da função pública quanto a qual cargo 
o agente improbo perderá, não obstante, a corrente majoritária adota o entendimento de que a sentença 
alcançará o cargo ocupado no momento do seu trânsito em julgado. 

Pazzaglini entende pela perda da função que o agente público esteja exercendo ao tempo da condenação 
irrecorrível270; de igual modo Garcia e Pacheco, sob o argumento de que a perda da função pública deve 
“extinguir todos os vínculos laborais existentes junto ao Poder Público, dada a incompatibilidade entre 
a personalidade do agente e a gestão da coisa pública, que se tornou evidente com a prática do ato de 
improbidade” 271.

Conforme Ferraresi, no caso de permanência do agente improbo na administração pública, estaria ele liberado 
de qualquer sanção, logo “bastaria que o agente público, no limiar da sentença condenatória, ajustasse com 
seus comparsas momentânea troca de cargo”272, além do que, não se trata de uma proibição indeterminada 
ao exercício da função pública.

Em sentido contrário, segue corrente minoritária, na qual afirma que a perda da função deveria se deter ao 
cargo em que se praticou o ato ímprobo, isto porque, conforme Calil:

[...] a perda da função pública deve possuir um nexo com o ato ímprobo. Tal nexo se perfaz pela ligação da 
prática do ato ímprobo com o exercício da função em que ele se originou. Na sua ausência a sanção não pode 
ser aplicada, pois carece de elemento essencial273.

Logo, verifica-se que a aplicação da sanção não visa prejudicar vínculos posteriores ou concomitantes, o que 
configuraria interpretação extensiva da Lei nº 8.429/92, já que esta não prevê expressamente a extinção de 
todas as funções. 

Diante dos entendimentos doutrinários, necessário colacionar as posições dos tribunais ordinários e tribunais 
superiores, especificadamente o TJSC, o TRF4 e o STJ. 

Inviável a citação de decisões do STF sobre o tema, haja vista que a matéria abordada, embora possua 
envergadura constitucional, seu regulamento se dá por meio de lei federal, logo o tribunal superior 
competente, para dirimir divergências acerca da perda da função pública por ato de improbidade, é o STJ.

Precipuamente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2018 adotava a posição de que “a perda do cargo 
público deve limitar-se à esfera do cargo em que se deu o ato de improbidade, salvo fundamentação válida 
que exprima a necessidade atingir o cargo de origem” 274, logo, a regra era que a perda da função pública não 
atingiria o cargo de origem do agente público.

A respectiva decisão fora fundamenta em decisão de 2011 do mesmo tribunal, firmando que “a pena 
objeto de improbidade administrativa alcança apenas o cargo visado na ação civil e não outro cargo efetivo 
270 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal. n. p.
271 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. n.p.
272 FERRARESI, Eurico. Improbidade administrativa: Lei 8.429/1992 comentada. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2011. p. 144;
273 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa: Teoria e Prática.  p. 808. (e-book). Disponível em: <https://2019.vlex.
com/#sources/21018>. Acesso em: 14 de mar. de 2020.
274 TJSC: Apelação Cível nº 0024576-96.2010.8.24.0023. 1ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Pedro Manoel 
Abreu, Primeira Câmara de Direito Público. DJ. 09/10/2018.
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exercitado que não tenha qualquer inferência com os fatos imputados no âmbito da ação, sob pena de violar-
se o direito ao trabalho”275. 

Portanto, para que a perda da função atingisse eventuais outros cargos, era exigida fundamentação específica 
para cada cargo distinto, “não fundamentada, ou sem que o ato ímprobo tivesse relação com outros cargos, 
não se impunha perda de todas as funções públicas porventura exercidas”276. 

Tal entendimento perdurou até o ano de 2019, quando o TJSC adotou novo posicionamento, o qual ainda 
perdura, a fim de se adequar ao firmado pela 2ª Turma de recurso do STJ, determinando-se a perda da 
função pública a todos os cargos ocupados pelo agente improbo, “dado que a inidoneidade se espraia à 
função pública, em geral”277 e violado os princípios da má-fé e da moralidade. 

Quanto ao entendimento adotado pelo TRF4, foram encontradas decisões sucintas, onde se argumenta a 
ocorrência da “perda do cargo público em que cometidos os atos de improbidade e de eventuais cargos 
públicos exercidos atualmente” 278.

Em outro precedente279, o TRF4 adotou o entendimento de que todas as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 
visam excluir da Administração Pública aquele que agiu contra os princípios da moralidade e munido de 
má-fé, exibindo alto nível de desvio ético para o cumprimento e exercício da função pública, e deve, sim, a 
sanção de perda da função pública abranger quaisquer atividades “que o agente esteja exercendo ao tempo 
da condenação irrecorrível”280.

Por fim, quanto ao entendimento do STJ, salienta-se a existência de divergência entre a Primeira Turma e a 
Segunda Turma.

A Primeira Turma do STJ sustenta que “a sanção de perda da função pública não está relacionada ao cargo 
ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele 
(cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita”281. 

Outra decisão da respectiva turma confirma o posicionamento:

[...] as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade 
estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva, motivo pelo qual a sanção de perda da função pública do 
art. 12 da Lei n. 8.429/1992, ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, não pode atingir 
cargo público diverso ocupado pelo agente daquele que serviu de instrumento para a prática da conduta 
ilícita282. (grifos nossos)

Quanto à Segunda Turma do STJ, possui entendimento divergente ao fundamentar que a perda da função 
pública “abrange todas as atividades e vínculos que o agente ímprobo eventualmente possuir com o poder 
público” 283, uma vez que “visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade moral e 
desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo 
ao tempo da condenação irrecorrível”284.

A apreciação da Segunda Turma do STJ é firme no sentido de que as sanções expressas na Lei nº 8.429/92 visam 
erradicar da Administração Pública os agentes que foram ímprobos nos exercícios de suas funções públicas, não 
respeitando os princípios da legalidade, moralidade e tantos outros que regem a Administração Pública. 

275 TJSC: Embargos de Declaração no Agravo em Ação Rescisória n. 2011.024132-5. 3ª Câmara de Direito Público. 
Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, DJ. 23/10/2012.
276 TJSC: Embargos de Declaração no Agravo em Ação Rescisória nº 2011.024132-5. 3ª Câmara de Direito Público. 
Rel. Des. Pedro Manoel Abreu. DJ. 23/10/2012.
277 TJSC: Apelação Cível n. 0900063-14.2015.8.24.0007. 1ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Pedro Manoel Abreu. 
DJ. 27/08/2019.
278 TRF4: Agravo de Instrumento: AG nº 5004254-78.2020.4.04.0000. 3ª Turma. Rel. Des. Vânia Hack de Almeida. 
DJ. 19/02/2020.
279 TRF4: Apelação Cível: AC nº 5001274-98.2011.4.04.7009. 3ª Turma. Rel. Des. Vânia Hack de Almeida. DJ. 
29/10/2010.
280 STJ: Recurso Especial nº 1.297.021/PR. 2ª Turma. Rel. Min. Eliana Calmon. DJ. 20/11/2013.
281 STJ: Recurso Especial nº 1766149/RJ. 1ª Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ. 08/11/2018.
282 STJ: Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.423.452/SP. 1ª Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJ. 
01/03/2018.
283 STJ: Recurso em Mandado de Segurança nº 32.378/SP. 2ª Turma. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 05/05/2015.
284 STJ: Recurso Especial nº 1297021/PR. 2ª Turma. Rel. Min. Eliana Calmon. DJ.12/11/2013.
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Considerações finais
O objetivo deste artigo foi analisar os efeitos da sanção de perda da função pública, prevista na Lei nº 
8.429/92, a qual decorre da prática do ato de improbidade administrativa, especialmente no que tange à 
incidência da sanção quando, ao tempo do trânsito em julgado da sentença, o agente público ocupa cargo 
diverso daquele que exercia na prática do ato improbo, onde fora levantado o entendimento doutrinário e 
jurisprudencial acerca da matéria.

Afere-se do estudo que o TJSC anteriormente adotava um entendimento próprio acerca do tema, no qual 
a perda da função atingiria o cargo que houvesse relação com o ato improbo e que para sanção influir em 
outras funções necessitaria de fundamentação específica para cada cargo. No entanto, a partir do ano de 
2019, o Egrégio Tribunal passou a acompanhar o entendimento da 2ª Turma do STJ, aplicando, portanto, a 
perda da função pública ocupada no momento do trânsito em julgado de sentença condenatória. De igual 
modo posiciona-se o TRF4, pela perda do cargo atual.

Logo, o posicionamento adotado pela 1ª Turma do STJ, sobre a perda da função incidir apenas ao cargo 
utilizado para a prática do ato, tem perdido força, divergindo-se do entendimento recorrente nos tribunais e 
da doutrina majoritária. 
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MULTICULTURALISMO COMO DESAFIO AOS 
DIREITOS HUMANOS 

MULTICULTURALISM AS A CHALLENGE TO HUMAN RIGHTS

Daiane Correa da Cruz285

Sabrina Leite Reiser286

Tarcísio Meneghetti287

Resumo: Este artigo tem por objetivo expor o conceito de Direitos Humanos e multiculturalismo, a fim 
de correlacioná-los e em seguida tratar sobre os desafios que permeiam essa relação na sociedade 
contemporânea, tendo em vista o fenômeno crescente do multiculturalismo, em face das migrações 
transnacionais, fortalecidas pela globalização e a questão dos Direitos Humanos, que tenta estabelecer 
a ideia de dignidade humana em âmbito universal e por este motivo esbarra em questões culturais que 
se tornam, muitas vezes, empecilho para a aplicação dos princípios assegurados pelos Direitos Humanos. 
Quanto à metodologia, foi utilizado o método indutivo, com base em fichamento e pesquisa bibliográfica.

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Multiculturalismo; Sociedade Contemporânea

Introdução
A partir da análise das sociedades contemporâneas, nota-se o crescente fluxo de migrações transnacionais, 
seja por questões ambientais, econômicas ou sociais, o fato é que essas migrações intensificam um fenômeno 
na atualidade, o multiculturalismo. Por multiculturalismo, entende-se diferenciação étnica, cultural, religiosa 
e moral dos integrantes de uma determinada população, ou seja, diferentes povos, com culturas, valores e 
costumes distintos compartilhando um determinado espaço. Este contato gera um dilema quanto ao que é 
certo ou errado, o que é moral ou imoral, e aqui surge a necessidade de intervenção dos Direitos Humanos, 
que busca orientar quais práticas devem ser mantidas e quais devem ser eliminadas dentro de um contexto 
social, prezando por valores que respeitem a ideia de dignidade da pessoa humana dentro de quaisquer que 
sejam as manifestações culturais.

O objetivo da presente pesquisa é apresentar a relação e as intersecções entre Direitos Humanos e 
Multiculturalismo, apontando desafios e oportunidades. 

Os direitos humanos: conceito, fundamentos e a 
questão do universalismo
Todo ser humano é capaz de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. Portanto, todo ser humano merece 
respeito, independente de diferenças biológicas, religiosas ou de gênero. Assim, após longo desenvolvimento 
histórico sobre a posição do homem no mundo, surgem os direitos humanos, baseados na defesa da dignidade 
humana contra a violência, o aviltamento, a exploração e a miséria288.

285 Acadêmica do 7º período do Curso de Direito, pertencente à Escola de Ciências Jurídicas e Sociais -ECJS na 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Paideia, e-mail: Daiane.cruz@
edu.univali.br. 
286 Acadêmica do 3º período do Curso de Direito, pertencente à Escola de Ciências Jurídicas e Sociais -ECJS na 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Membro do Grupo de Pesquisa Extensão Paideia, e-mail: sabrinalreiser@
gmail.com.
287 Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, em dupla titulação com a Università Degli Studi 
di Perugia; Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina; Coordenador do Grupo de Pesquisa e 
Extensão Paideia, e-mail: tmeneghetti@univali.br.
288 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013., p. 7 



90

Foi em um período denominado pelo filósofo alemão Karl Jaspers289 como “período axial” (entre 600 e 480 
a.C) quando, pela primeira vez na história, o ser humano foi considerado “em sua igualdade essencial, como 
ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes 
sociais”290.

    Segundo Fábio Konder Comparato, nesse período foram lançados os fundamentos intelectuais para a 
compreensão da pessoa humana e, por conseguinte, a afirmação da existência de direitos universais, como 
inerentes à dignidade do homem291.

Entretanto, somente após vinte e cinco séculos a Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 
1948, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). O documento foi considerado um 
marco na história dos direitos humanos, estabelecendo, pela primeira vez, sua proteção universal292.

Embora a DUDH não seja uma norma com aplicação obrigatória no âmbito internacional (norma cogente), 
esta serviu como base para outros tratados internacionais sobre direitos humanos, que possuem aplicação 
obrigatória no âmbito internacional, dos quais se destacam: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 
o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Assim, estes três documentos formam 
a Carta Internacional dos Direitos Humanos293.

Segundo o documento, o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo seria “o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis”294. 
Ainda, de acordo com a DUDH, “o desprezo e o desrespeito a esses direitos, resultam em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da humanidade”.

Ainda, o documento traz em seu art. 1º: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade”.

Deste modo, pode-se observar a proposta de universalização dos direitos humanos, uma vez que a declaração 
possui como objetivo que todos os estados-membros, bem como os povos dos territórios sob sua jurisdição, 
assegurem seu reconhecimento e sua observância universal e efetiva.

Assim, surge a ferrenha discussão jusfilosófica quanto à aplicação e à efetivação dos direitos humanos, pois 
são propostos de forma a buscar a universalização. Mas será possível aplicar universalmente suas premissas 
na sociedade globalizada que se vive hoje?

Multiculturalismo
Tem-se que o multiculturalismo é um fenômeno presente sobretudo nas sociedades ocidentais 
contemporâneas e se caracteriza pela diferenciação étnica, cultural, religiosa e moral dos integrantes de 
uma determinada população. Este fato se explica a partir das crescentes ondas de migração transnacional. 

Ao contrário do que se pensa, o multiculturalismo e as migrações não são fenômenos específicos da 
contemporaneidade, há registros históricos que indicam o deslocamento de grupos de indivíduos desde o 
início das civilizações. Atualmente, a intensidade das migrações transnacionais se explica por muitos fatores, 
seja catástrofes ambientais, crises humanitárias ou problemas bélicos, mas o fato é, sempre que um indivíduo 
migra de um lugar para o outro, este cria um vínculo entre o local de origem e o de destino, e leva seus 
valores morais, sociais e políticos para onde se fixa.

289 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013., p. 10.
290 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013., p.p 
11-12.
291 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.p. 12.
292 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 
1948. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em: 11 maio. 2020.
293 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 
1948. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em: 11 maio. 2020.
294 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 
1948. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em: 11 maio. 2020.
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A partir deste momento, identifica-se a problemática que permeia o multiculturalismo, o choque entre 
culturas, valores e visões de mundo distintas e, consequentemente, a discordância quanto aos estilos de 
vida dos indivíduos de uma sociedade, fato que reflete diretamente na esfera econômica, social e política 
de uma unidade social. Há a dificuldade em construir uma consciência moral para além da diversidade, ou 
seja, manter uma consciência coletiva, identificar-se como membro integrante de uma determinada unidade 
organizacional e com os demais membros.

Segundo o autor Soares e Silva:

[...] a capacidade das sociedades democráticas de aceitarem e reconhecerem o outro e a efetuarem dialéticas nas 
quais ambos passem a se verem como um ‘nós’ que integra determinado Estado ou nação é condição indispensável 
para a estabilidade e integração atual e futura das comunidades marcadas por crescente multiculturalismo295.

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a tolerância é um requisito fundamental para o convívio harmônico 
entre grupos distintos no interior de uma sociedade, pois desta forma o indivíduo se depara com aquilo que 
difere dos seus valores e princípios, não como algo estranho e que deve ser superado, mas como algo que 
compõe do mesmo modo a sociedade na qual está inserido. 

Ao identificar que a migração é um fenômeno crescente na sociedade, nota-se também o constante contato 
entre culturas distintas e consequentemente divergências entre valores sociais, morais e políticos. Fato 
este que distancia grupos humanos e impede o convívio harmônico entre indivíduos, visto que em uma 
determinada região é possível encontrar manifestações culturais conflitantes entre si.

A partir da análise de Kymlicka, pode-se entender o multiculturalismo como o desafio de estimular o 
reconhecimento étnico e cultural das minorias dentro da esfera política a partir de um processo de integração 
que observe as diferenças culturais.

Kymlicka entende que a liberdade de manifestação de valores e estilos de vida das minorias reflete uma 
condição democrática liberal, desde que não coloque em risco a integridade do grupo majoritário ou de 
outros grupos minoritários. Ou seja, o autor entende que é necessária uma liberdade de manifestação das 
minorias, mas esta manifestação não pode ser ilimitada. Isto serve como forma de integrar diferentes grupos 
em uma sociedade e garantir que estes grupos não agridam os demais.

Segundo Laraia: 

[...] é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é 
necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único procedimento 
que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir296.

Entretanto, o questionamento que nasce da análise da globalização e do multiculturalismo é o de encontrar 
o meio termo entre a liberdade da manifestação cultural de determinados grupos e as práticas que são 
consideradas como afronta aos direitos humanos e, consequentemente, à dignidade do homem. 

Como uma das respostas a esse questionamento, a doutrina majoritária determina duas teorias que permeiam 
a teoria dos direitos humanos: o universalismo e o relativismo.

A possibilidade de aplicação universal dos direitos 
humanos e o multiculturalismo
Vive-se atualmente em uma sociedade globalizada, e é imensa a pluralidade e a quantidade de culturas, 
de crenças, religiões e sistemas políticos que se pode observar ao redor do mundo. Portanto, quando se 
fala na aplicação dos direitos humanos, a discussão que se observa é a dicotomia entre o universalismo e o 
relativismo.

O universalismo é considerado uma das características dos direitos humanos, e segundo Dulce de Queiroz 
Piacentini, pode se remeter a três ideias distintas: titularidade dos direitos, âmbito temporal e esfera territorial 
ou espacial297. Assim, de acordo com essa teoria:
295 SOARES, J. & Silva, M. C. (2020). Multiculturalismo, comunidade ética e transnacionalidade. Revista Relações 
Internacionais do Mundo Atual, p.p 365-393.
296 LARAIA, R. Cultura e um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
297 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação da 
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(...) todos os humanos são titulares de direitos independente de raça, sexo, religião, nacionalidade ou qualquer 
outra qualificação. Em outras palavras, basta ser humano para ter “direito a ter direitos”. Ainda que, na prática o 
acesso das pessoas aos direitos humanos seja limitado, todos somos potenciais detentores deles, daí decorrendo 
seu caráter universal298.

Entretanto, há inúmeras críticas quanto a essa teoria, uma vez seria um chamado “imperialismo cultural”, em 
que se sobressalta a cultura ocidental.

Já o relativismo cultural propõe que não há normas universais, pois tudo seria culturalmente relativo e cada 
cultura, cada sociedade, estabelece seus valores, hábitos e práticas sociais299. 

Por sua vez, essa teoria também recebe críticas, uma vez que atribui o mesmo valor a todas as culturas, 
assim, ao se afirmar a igualdade entre todas as culturas, está se incluindo aquelas culturas que não admitem 
que todas têm direitos iguais300. 

Deste modo, segundo Baldi, “o universalismo, em realidade, relativiza, e igualmente a postura relativista 
termina relativizando as diferenças, não enxergando nada para além delas e correndo o risco de legitimar 
totalitarismos”301.

Portanto, conforme Isabel Cabrita302:

pode-se constatar que essencialmente, o debate dos direitos humanos tem sido marcado pela questão cultural, 
principalmente no âmbito das relações Norte/Sul, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e no 
âmbito das relações entre Ocidente e o Islão.

Assim, a relação entre estas duas teorias são de suma importância para a discussão sobre a efetivação dos 
direitos humanos, sendo que o multiculturalismo é um empecilho à sua aplicação universal, uma vez que 
impera no âmbito das relações internacionais o princípio da soberania dos estados.

Portanto, sabendo que os direitos humanos foram concebidos no contexto da cultura e da história ocidental, 
como meio de efetivação da dignidade da pessoa humana, é possível serem utilizados de forma universal, 
visando estabelecer um contexto de uma ordem social e justa para todo o mundo?

De acordo com Panikkar, embora o conceito e a fundamentação da teoria dos direitos humanos sejam 
ocidentais, não há justificativa para sua renúncia, independente da cultura a qual se venha aplicar303. Isso 
porque “cada ser humano, em sua individualidade, pelo simples fato de ter nascido tem direitos iguais a 
qualquer outro”. 

O autor continua: 

Não será o seu lugar na sociedade, o grau de civilização, ou seus dotes intelectuais, morais ou religiosos que irão 
comprá-los. É certo que os limites surgirão de pronto: você pode ser subnormal ou anormal, e não apenas em 
termos físicos, mas também morais (...) mas o simples fato deter nascido é o símbolo universal sobre o qual os 
Direitos Humanos estão baseados. Dessa perspectiva, a afirmação de sua universalidade encontrou uma base 
sólida304. 

Na mesma linha, Jack Donnelly afirma que “a cultura coloca apenas um modesto desafio à universalidade dos 
direitos humanos”305, dizendo que há direitos que são aceitos por todas as culturas. O pesquisador aplicou 
uma enquete a pessoas dos mais diferentes sistemas culturais, perguntando quais direitos trazidos pela 
DUDH eram rejeitados em sua sociedade e raramente foi apontado algum direito.

genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 47.
298 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação da 
genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 48
299 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação da 
genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 51.
300 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação da 
genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 53.
301 Apud PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação 
da genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p, 55.
302 Apud OLIVEIRA, Andreia. Direitos humanos e diversidade cultural: análise da prática cultural da mutilação genital 
feminina. 2013. 64 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Relações Internacionais, Universidade da Beira Interior, Covilhã, 
Portugal, 2013. Cap. 1.
303 PANIKKAR, Raimundo. Seria a noção de direitos humanos um conceito ocidental? In.: BALDI, César Augusto (Org.). 
Direitos Humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 205-238, p. 235. 
304 Ibid., p. 227.
305 Apud PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação 
da genital feminina. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 54
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Por fim, pode-se concluir que o cenário transacional se caracteriza pelo movimento atual composto por 
relações políticas, sociais, econômicas e jurídicas, que acontecem de forma dinâmica e complexa. Assim, 
surgem demandas que necessitam de respostas eficazes do direito. “Estas respostas dependem de um novo 
paradigma do direito que melhor oriente e harmonize as diversas dimensões implicadas”306.

Considerações finais
Conforme demonstrado na presente pesquisa, os Direitos Humanos encontram sua fundamentação na busca 
pela dignidade da pessoa humana, independente de cultura, gênero, religião, raça ou etnia a qual o ser tenha 
nascido e se desenvolvido.

Entretanto, se configura o fenômeno do multiculturalismo, onde as diferenças e o pluralismo cultural são 
observados, causando choque entre culturas, valores e visões de mundo distintas e, consequentemente, a 
discordância quanto aos estilos de vida dos indivíduos de uma sociedade. Deste modo, o multiculturalismo 
representa uma possibilidade de enriquecimento na cultura dos direitos humanos, pois ao colocar grupos em 
contato, facilita o diálogo e a transmissão de valores. Uma sociedade aprende na coexistência com a outra. 

Portanto, emerge a discussão entre “universalismo x relativismo”. Duas teorias que versam sobre a aplicação 
dos direitos humanos a outros sistemas culturais não ocidentais e étnicos. Assim, nasce o empecilho entre 
a universalização dos Direitos Humanos e a manutenção das culturas locais, uma vez que, supostamente, os 
Direitos Humanos são uma imposição da cultura ocidental.

Contudo, conforme demonstrado nesta pesquisa, há a necessidade da elevação do conceito dos Direitos 
Humanos, pois todos nascemos sob a mesma égide, a condição humana, que necessita das mesmas condições 
para manutenção de uma sobrevivência digna e próspera.

Sendo assim, se faz necessária a mudança do paradigma em que se localiza a discussão jurídica acerca dos 
Direitos Humanos em novo patamar, pois todos são dignos de direitos e deveres, bem como são dignos de 
permearem e manterem sua cultura e tradição viva de forma compatível com a dignidade humana.   
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Resumo: Conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2018 foi o ano com o maior número de 
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. O presente artigo tem por objetivo 
apresentar um panorama do refúgio como instituto em si, elencar os principais direitos dos refugiados e 
algumas mudanças no atendimento do governo brasileiro (em especial com relação aos venezuelanos), bem 
como expor dados estatísticos e as dificuldades para a implementação de políticas públicas previstas em lei. 
Principalmente venezuelanos, mas também pessoas de nacionalidades que tradicionalmente não migravam 
para o país, buscam proteção jurídica no Brasil. Com posicionamento humanitário será maior o número 
de refugiados reconhecidos, contudo o sistema de refúgio no Brasil precisa ser fortalecido. A investigação 
orientou-se por relatórios recentes, pesquisa bibliográfica e busca de informações junto a órgãos públicos. 
Quanto à metodologia, utilizou-se do método dedutivo e para tratamento dos dados o método cartesiano.
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Introdução
Quando o Estado de origem se demonstra incapaz de garantir direitos humanos básicos e segurança física, 
qualquer pessoa, em caso de necessidade, pode exercer o direito de procurar e receber refúgio em outro país.

Os relatórios apresentados em 2019 comprovam que 2018 foi o ano com o maior número de solicitações 
de reconhecimento da condição de refugiado já registrado no Brasil. Isso porque o fluxo venezuelano de 
deslocamento aumentou exponencialmente.

Deixar seu país de origem, cultura, casa, trabalho, amigos e familiares gera sofrimento e prejuízos à saúde, 
uma situação que pode ser agravada quando o refugiado não encontra o amparo necessário para ser 
reinserido de forma adequada no mercado de trabalho e, principalmente, na sociedade brasileira, hoje talvez 
menos receptiva que outrora.
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A relevância da presente pesquisa se firma nos aspectos sociais e jurídicos que envolvem o tema. A 
compreensão da situação dos refugiados no âmbito da proteção jurídica que o Estado lhes confere contribui 
para a relação entre todos aqueles que vivem sobre o território brasileiro e muitas vezes desconhecem as 
dificuldades enfrentadas por um refugiado que, além de carregar o estigma do motivo que o levou a deixar 
seu país de origem, é submetido a uma série de procedimentos burocráticos até a obtenção da condição de 
refúgio.

O presente artigo tem por objetivo apresentar um panorama do refúgio como instituto em si, elencar os 
principais direitos dos refugiados e as dificuldades para a implementação de políticas públicas previstas em 
lei. A investigação orientou-se por relatórios recentes, pesquisa bibliográfica e busca de informações junto a 
órgãos públicos. Quanto à metodologia, utilizou-se do método dedutivo.

Quem são os refugiados
Para responder às demandas geradas por situações de refúgio, em 1950 foi criado o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e, em 1951, adotada a Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, a qual estabeleceu conceitos admitidos em caráter universal.

Conforme o art. 1º da Lei nº 9.474/1997311, refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido 
a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento 
a um grupo social específico ou opinião política e não podem ou não querem valer-se da proteção de seu 
país; e, ainda, pessoas obrigadas a deixar seu país de nacionalidade devido à grave e generalizada violação 
de direitos humanos.

No entendimento do ACNUR, admite-se também incluir a este grupo alguém que não aceite uma discriminação 
grave ou outro tratamento desumano, equivalente à perseguição (vinda de autoridades governamentais ou 
não governamentais). Neste sentido, considera-se que devem ser reconhecidas como refugiadas as pessoas 
que estão sujeitas a tais condições devido a sua orientação sexual, identidade de gênero ou condição intersex 
e cujos governos não são capazes de proteger. A violência sexual, incluindo a violação, também podem 
constituir perseguição.

Para a determinação da condição de refugiado, primeiramente se estabelecem todos os fatos pertinentes ao 
caso considerado e depois se aplicam as definições da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 aos fatos 
estabelecidos312. Em primeira instância, a responsabilidade pela análise e concessão do reconhecimento 
compete ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP).

Aqueles que ainda não tiveram sua solicitação deliberada pelo Conare são chamados de “Solicitantes de 
reconhecimento da condição de refugiado” e possuem protocolo provando tal condição, acompanhado do 
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), o que lhes garante situação migratória 
regular em todo o território nacional.

Em 2019 foi lançada a “Plataforma Interativa de Decisões sobre Solicitações da Condição de Refugiado 
no Brasil”, a qual permite a visualização pública de dados. Os avanços estão alinhados ao processo de 
implementação nacional do Sisconare, o novo sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que 
busca simplificar o processo de solicitação de refúgio e, gradualmente, substituir o formulário em papel, 
trazendo celeridade e transparência na análise dos processos.

Ao solicitante que tiver a sua condição de refugiado reconhecida será concedido o Registro Nacional de 
Migratório (RNM), por meio da Polícia Federal.

311 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define 
mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm>. Acesso em: 22 set. 2019.
312 UNHCR. Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado. Genebra: 
2011, p. 10.
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Proteção jurídica e direitos dos refugiados
No início do século XX, o problema dos refugiados se tornou uma preocupação da comunidade internacional, 
que, por razões humanitárias, adotou um conjunto de acordos internacionais para protegê-los. Voltando-se 
para a atualidade, a migração humana apresenta-se com padrões muito distintos daqueles constatados à 
época, passando por reconfigurações significativas em relação a origens, destinos e perfis dos migrantes. 
De acordo com Milesi e Carlet, estes deslocamentos contemporâneos refletem uma “sociedade complexa, 
mais marcada pelos desequilíbrios socioeconômicos, pela violência e intolerância do que pelo respeito à 
igualdade e à dignidade humana”313.

O principal instrumento internacional do direito dos refugiados é a Convenção de 1951 e seu Protocolo de 
1967. Desde então, as causas dos fluxos de refugiados alteraram-se e, nos últimos anos, têm-se caracterizado 
principalmente por conflitos armados, guerras civis e violência étnica ou religiosa. Em síntese, violências 
praticadas pelos Estados ou por estes consentidas, já que o Estado, por meio de práticas corriqueiras, tem se 
mostrado ao longo da história um dos maiores violadores dos Direitos Humanos314.

Alguns instrumentos regionais, como a Declaração de Cartagena, adotada em 1984 pelo Brasil e outros 14 
países da América Latina e Caribe, definem explicitamente o termo “refugiado” de forma a abranger também 
vítimas de guerra. Conforme determinação do ACNUR: “uma pessoa que foge da guerra ou de situações a ela 
relacionada necessita de proteção internacional, devendo ser considerada refugiada”315. É o direito de buscar 
em lugar seguro, a proteção, que no contexto internacional abrange mais do que a segurança física.

Ao receber refugiados, um país jamais deve forçar o regresso destes para territórios onde possam enfrentar 
situações de perigo ou repatriá-los. O direito de solicitação de refúgio deve ser preservado. Neste sentido, 
Bertolazo e Nakayama suscitam os ensinamentos de Norberto Bobbio, os quais sustentam que na base das 
Constituições democráticas modernas estão justamente o reconhecimento e a proteção dos direitos do 
homem, tendo a paz como pressuposto necessário para a efetivação dessa proteção em cada Estado e no 
sistema internacional316.

No Brasil, é assegurado aos refugiados que estes usufruam, pelo menos, dos mesmos direitos e assistência 
básica garantidos a qualquer outro estrangeiro residente legal no país, incluindo direitos fundamentais, 
direitos civis básicos, direitos econômicos e sociais. Por razões humanitárias, o país também deve permitir a 
entrada do cônjuge e dos filhos dependentes.

Por outro lado, os refugiados também possuem determinadas obrigações, entre elas a sujeição aos deveres 
dos estrangeiros no Brasil, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, os regulamentos e as providências 
destinados à manutenção da ordem pública.

Integrando a legislação específica, entrou em vigor em 2017 a Lei de Migração, Lei nº 13.445, que dispõe 
sobre os direitos e os deveres do migrante e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas. 
Esta lei garante ao migrante, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também institui o visto temporário para acolhida 
humanitária, a ser concedido ao apátrida ou ao nacional de país que se encontre em situação de grave 
e generalizada violação de direitos humanos – situação que possibilita o reconhecimento da condição de 
refugiado, segundo a Lei nº 9.474/97, art. 1º, III.

Foi justamente sob esta fundamentação legal que, em 14 de junho de 2019, o Comitê Nacional para Refugiados 
reconheceu formalmente a situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos” na Venezuela. 
Uma decisão com impacto importante no cenário nacional e que, de acordo com o Coordenador-Geral do 
Conare, Bernardo Laferté, é a adoção de um critério complementar que vem para facilitar o processo e a 
313 MILESI, R.; CARLET, F. Refugiados e políticas públicas. In: SILVA, C. A. S. (Org.). Direitos humanos e refugiados. 
Dourados: Ed. UFGD, 2012. p.77-98.
314  Atualmente o mundo vive uma guinada autoritária em que, de forma velada ou explícita, os Direitos Humanos têm 
cedido à violência estatal. Conforme IBCCRIM. Cursos e Eventos - Mesa de Estudos e Debates: “Violência estatal”. 
Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/evento/464-Mesa-de-Estudos-e-Debates-Violencia-estatal>. Acesso em: 
04 mar. 2020.
315 ACNUR. Perguntas e respostas. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/perguntas-
e-respostas/>. Acesso em: 12 out. 2019.
316 BERTOLAZO, Ivana N.; NAKAYAMA, Juliana K. Direito internacional em evidência. Londrina: Thoth, 2018, p. 264.
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determinação da condição de refugiados venezuelanos no Brasil317. A partir desta decisão, a tendência é que 
ocorra um aumento significativo no número de refugiados reconhecidos.

Refugiados no Brasil
O Brasil sempre teve um papel pioneiro e de liderança na proteção internacional dos refugiados. Foi o 
primeiro país do Cone Sul a ratificar em 1960 a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, e um 
dos primeiros países integrantes do Comitê Executivo do ACNUR.

No relatório “Refúgio em Números – 4ª Edição”, o Conare informou que, em 2018, o Brasil reconheceu um 
total de 1.086 refugiados de diversas nacionalidades. O relatório traz o panorama mais atual sobre o cenário 
de refúgio no Brasil e aponta a marca de 11.231 pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Estado brasileiro, 
das quais 6.554 mantêm tal condição no país. No tocante aos registros ativos, os sírios representam 36%, 
seguidos dos congoleses (15%) e angolanos (9%)318.

Em 2018, ao todo, o Brasil recebeu mais de 80 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, 
sendo 61.681 vindas de venezuelanos. Na segunda posição estão os haitianos, com 7.030 solicitações, 
seguidos pelos cubanos (2.749), chineses (1.450) e bengaleses (947).

Entre as razões alegadas pelos solicitantes para deixar a Venezuela e solicitar proteção no Brasil estão falta 
de segurança e aumento da criminalidade, violência ou ameaça de forças estatais ou grupos armados não 
estatais, cerceamento da liberdade de expressão e desrespeito aos direitos humanos – além de falta de 
alimentos, emprego e medicamentos. Condições comprovadas, tanto que o governo brasileiro reconheceu 
formalmente a situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos” naquele país.

Com base neste critério, o Brasil aplicou em 24 de julho de 2019, pela primeira vez, a definição ampliada de 
refugiado estabelecida pela Declaração de Cartagena, reconhecendo 174 venezuelanos como refugiados sob 
este fundamento.

Mesmo sendo internacionalmente reconhecido como um país acolhedor, o Brasil atravessa sua própria crise 
política e econômica, razões pelas quais movimentos xenofóbicos também podem se expandir, sobretudo 
contra refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migravam para o país. De acordo com Bógus 
e Fabiano, sabe-se que muitas destas pessoas têm enfrentado grandes dificuldades “principalmente aqueles 
oriundos de países em situação de conflitos, que são forçados a submeter-se ao trabalho precarizado e 
também ao preconceito de uma sociedade com forte herança escravista”319. Em muitos casos não ocorre a 
efetivação de princípios e diretrizes previstos em lei voltados à inclusão dos povos refugiados, assim como as 
políticas adotadas parecem mostrar-se insuficientes ou ineficazes. Exemplo disso é a burocracia do processo 
de revalidação/reconhecimento de diplomas de formação superior, uma situação que impede o refugiado 
de ser inserido adequadamente no mercado de trabalho, fazendo com que estes se sujeitem a empregos 
aquém de suas capacidades e dando margem às consequências ainda mais exacerbadas da discriminação 
que enfrentam.

O amparo legal a este tipo de situação, em especifico, está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei 
nº 9.474/97, em seu art. 44, estabelece que o reconhecimento de certificados e diplomas e o ingresso em 
instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados. A Lei de Migração, publicada para sanar 
vícios do antigo Estatuto do Estrangeiro, também reforça esta mesma questão em seu art. 3º, inciso XXI.

317  ACNUR. Governo e ACNUR lançam relatório Refúgio em Números e Plataforma Interativa sobre Reconhecimento 
da Condição de Refugiado no Brasil. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2019/07/25/governo-e-acnur-
lancam-relatorio-refugio-em-numeros-e-plataforma-interativa-sobre-reconhecimento-da-condicao-de-refugiado-no-
brasil/>. Acesso em: 29 dez. 2019.
318 Refúgio em Números 4ª Edição. Relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 2019. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-
de-julho-002.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2019.
319 BÓGUS, Lucia M. M.; FABIANO, Maria L. A. O Brasil como destino das migrações internacionais recentes: novas 
relações, possibilidades e desafios. Ponto-e-Vírgula: Revista de Ciências Sociais, [S.l.], n. 18, out. 2016. ISSN 1982-
4807. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/pontoevirgula/ article/view/29806>. Acesso em: 25 ago. 2019.
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De forma ampla e com teor humanitário, o acolhimento aos imigrantes está previsto na Lei nº 13.445/2017. 
No entanto, um levantamento feito em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta 
que em apenas 215 municípios são oferecidos serviços aos imigrantes/refugiados registrados em 3.876 dos 
5.568 municípios brasileiros320. Uma alerta que traduz em números a realidade e, mormente, a fragilidade na 
execução da política migratória brasileira. 

Nas palavras de Vladimir Passos de Freitas, atual Secretário Nacional de Justiça junto ao MJSP “a realidade supera 
as regras em que o Direito procura enquadrar as diversas espécies de estrangeiros que ingressam em nosso 
território”321. As possibilidades de cumprimento da legislação necessitam constante avaliação, já que muitas 
promessas não são cumpridas nem mesmo para os nacionais. A lacuna de atenção aos direitos deixada pelo 
Estado é então suprida por instituições, ONGs e membros da organização civil, que se mobilizam para receber 
estas pessoas, porém, como estes não dão conta de atender a todos, muitos refugiados acabam buscando 
abrigos destinados à população de rua ou mesmo ficando ao relento quando essas unidades estão lotadas322.

As Nações Unidas entendem que o Brasil tem feito importantes esforços com o intuito de proteger os 
refugiados, suportando o aumento do número de solicitações de refúgio com olhar humanitário. Neste 
sentido, avanços foram conquistados, mas a partir dos números apresentados, comprova-se a existência de 
desafios que ainda deverão ser enfrentados, uma vez que o trato da questão requer, além de solidariedade, 
planejamento e participação ativa do Estado e da sociedade, para que se alcance, ao menos, um ponto de 
equilíbrio entre o ideal e o possível.

Considerações finais
Diferentemente de um migrante econômico que deixa seu país voluntariamente à procura de uma vida melhor, 
para um refugiado o mais importante é a proteção. No contexto internacional, esta proteção abrange mais 
do que a segurança física, e por isso refugiados devem usufruir dos mesmos direitos e da mesma assistência 
dirigida aos estrangeiros residentes de forma legal no país.

O desafio é o fortalecimento do sistema de refúgio no Brasil. Nesse sentido, é necessária a ampliação da 
estrutura administrativa e a constante atualização de normativos infralegais. A implantação do Sisconare e 
a simplificação dos procedimentos para a tramitação dos processos de nacionais venezuelanos, advindos do 
reconhecimento formal da situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos” no país vizinho, 
representam importantes avanços.

Por outro lado, observa-se que, no amparo aos refugiados, a maioria dos programas existentes ainda está 
baseada na caridade e nas ações humanitárias de ONG´s, igrejas ou grupos interessados em cooperar. Para tal, 
a ampliação da participação das organizações da sociedade civil na esfera das decisões políticas e no debate 
acerca da efetividade das políticas sociais pode interferir na elaboração e na implementação de programas 
que de fato promovam a integração dos refugiados nos municípios que os acolhem. Afinal, toda e qualquer 
política de imigração só pode ser concretizada mediante a participação ativa do Estado e da sociedade, de 
maneira a compor todos os interesses envolvidos. 
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RELAÇÃO ENTRE EPISTEMOLOGIA E 
POLÍTICA EM ÉDIPO REI

RELATIONSHIP BETWEEN EPISTEMOLOGY AND POLITICS IN OEDIPUS REX

Eduarda Luíza Savanhago Pedrozo323

Josemar Sidinei Soares324

Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar a conexão entre as dimensões epistemológica 
e política em Édipo Rei. O problema de pesquisa questiona se é possível estabelecer conexão 
entre as dimensões epistemológica e política em Édipo Rei. A abordagem demonstra que Édipo 
Rei passou por um processo doloroso de autoconhecimento, mas que ao não conseguir fazer isso 
oportunidade para entender melhor a si, acabou por perder também a capacidade de governar 
a cidade. Com isto, demonstra-se uma visão presente no mundo grego de que para ser um bom 
governante é necessário ser capaz de conhecer a verdade, evidenciando uma relação entre 
Epistemologia e Política na obra Édipo Rei. Para isto, utilizou-se do método dedutivo por meio de 
pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Epistemologia, Política, Édipo Rei.

Introdução
O estudo da política está compreendido no ramo da Filosofia Prática, em que se encontra também a Ética. 
Soares325 propõe que, para se alcançar seu máximo significado, a Ética e a Política precisam ser harmonicamente 
compreendidas junto da Ontologia e da Epistemologia. Para um sujeito agir de modo funcional para si, precisa 
conhecer (Epistemologia) a realidade (Ontologia) e, então, verificar as ações adequadas para cada contexto 
(Ética). Quando isto envolve as atividades ligadas ao governo de uma cidade, adentra-se a dimensão Política. 
Sendo assim, a Política, para ser melhor executada, depende de aprofundamentos filosóficos, incluindo aqui 
a capacidade epistemológica de acessar o real. Importante trazer agora definições de Política e Epistemologia.

Para Mora, por Política:

Trata-se da atividade do político, e também a de todo membro de uma sociedade na medida em que intervém 
ou trata de intervir nos processos que permitem chegar a decisões com respeito à forma de governo, à estrutura 
de governo, aos planos governamentais, às condições dentro das quais se exercem a liberdade individual, o 
cumprimento da justiça, etc.326

Portanto, a atividade política diz respeito ao governo das cidades, a ser capaz de coordenar pessoas, funções 
e estruturas de uma dada comunidade. Isto implica conhecer as articulações do poder e do governo das 
pessoas.

Já sobre a Epistemologia, diz Soares que:

[...] se ocupa do modo de conhecimento do homem e de como esse conhecimento poderá ou não ser considerado 
verdadeiro, científico (episteme), caracterizando-se na segunda situação meramente com uma opinião (doxa). 
Busca encontrar a evidência que ateste a veracidade de um conhecimento, pressuposto essencial para se fazer 
Filosofia ou ciência. Dentro da Epistemologia, estudamos o limite do conhecimento humano e quais instrumentos 
o homem utiliza para conhecer o real.327

323 Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Vale do Itajaí, graduanda em Licenciatura em Filosofia pelo 
Centro Universitário Internacional UNINTER. Endereço em eletrônico: eduarda.pedrozo@edu.univali.br
324 Orientador do trabalho. Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Ciência Jurídica pela 
Universidade do Vale do Itajaí, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor dos cursos de Mestrado 
e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica na Univali.
325 SOARES, Josemar. Filosofia do Direito. Curitiba: IESDE, 2019. p. 32.
326 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo III. São Paulo: 2001. p. 2312.
327 SOARES, Josemar. Filosofia do Direito. p. 32.
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Sendo assim, se na Política trata-se de saber como intervir nas questões públicas e governamentais que 
atingem a cada cidadão, depreende-se daí a necessidade de se aprimorar o contato com o real. Para se fazer 
Política adequada, é fundamental conhecer a realidade que condiciona os fatos atuais.

Neste trabalho, a partir de Édipo Rei, busca-se demonstrar a conexão entre Epistemologia e Política no mundo 
antigo, evidenciando que a capacidade de governar e tomar decisões políticas por parte do personagem 
principal (Édipo) está intimamente vinculada com a sua possibilidade de percepção da realidade.

No decorrer do trabalho serão utilizadas fundamentações em Platão e outros autores, a fim de evidenciar a 
preocupação presente na Grécia Antiga com a dimensão epistemológica na realidade política.

É importante salientar que Édipo Rei já foi objeto das mais variadas análises, em diversos estilos de 
interpretação. Este trabalho não se pretende exaustivo, apenas oferece uma abordagem de interpretação 
que enfatiza as implicações políticas do processo epistemológico (autoconhecimento) por qual passa o 
protagonista da trama.

  

Estudo exploratório da obra Édipo Rei
No teatro da Grécia Antiga, muitas vezes se utilizava de figuras divinas para analisar a conduta humana 
e os personagens escolhem seus próprios caminhos. Por meio das tragédias, era possível fazer catarse, 
purificação interior, a partir dos sofrimentos, sentimentos, dores reveladas no drama. Já nas comédias há 
a possibilidade do autoconhecimento por meio do cômico; a plateia pode ver a si mesma dentro daquela 
realidade apresentada com risos, caricaturas, etc. O objetivo do teatro grego, independente do gênero, é de 
purificar e responsabilizar a plateia por suas escolhas existenciais.328

O homem é educado, por meio das tragédias, também pela dor e sofrimento, demonstrando que na vida 
para se fazer algumas passagens é necessário sentir dor, mas também a dor pode ser resultado de escolhas 
existenciais equivocadas. Além disso, ensina também o público a ter consciência das consequências de seus 
atos.

A dor, sobretudo em seus aspectos emocionais, é tanto resultado de escolhas existenciais equivocadas 
como uma forma de autoconhecimento. O objetivo da forte intensidade emocional sentida é o de provocar 
na plateia a experiência da catarse. Pelo arrebatamento emocional o indivíduo expele de si a informação 
que o aprisiona, que o faz se sentir mal. Sendo assim, com a dor emocional, então, pode-se provocar o 
autoconhecimento pela catarse. 

Sófocles, importante tragediógrafo da Grécia Antiga, escritor da obra “Édipo Rei”, que será apresentada 
adiante, demonstra em suas tragédias uma característica marcante ao representar questões que geram a 
crise do ser humano, como paixões violentas, crises familiares, dificuldade em lidar com emoções, instintos 
e, sobretudo, o perigo em não conhecer a si mesmo.329

Sófocles demonstra pela primeira vez que há um condicionamento inconsciente ao erro já dentro das 
personagens, uma atitude a escolher repetidamente o que não é útil à vida do sujeito. O homem, para 
Sófocles, não pode evitar a dor, pois a dor está sempre sendo dirigida por uma parte inconsciente de modo 
que acaba escolhendo contra a própria vida.

A obra Édipo Rei de Sófocles se passa em Tebas, cidade da Grécia Antiga, no palácio do Rei Édipo. No primeiro 
momento da obra a população está ajoelhada diante dos altares frente ao palácio pedindo amparo ao Rei, pois 
a cidade se encontra em profunda crise. Creonte, cunhado e amigo de Édipo, parte à procura de uma solução, 
através do oráculo, para livrar a cidade de tais infortúnios. O oráculo aponta que a causa das calamidades 
está em fatos envolvendo a vida de Édipo Rei. A partir daí, Édipo começa um processo de abertura das 
verdades ocultas em sua história, sobre a profecia da infância que tem um fim trágico na relação com Jocasta 
(esposa/mãe) e assim por diante.
328 SOARES, Josemar. Filosofia do Direito. p. 37.
329 Acerca da importância de Sófocles na cultura grega, vê-se Jaeger: “[...] quando a escultura daquele tempo se propõe como fim 
supremo a expressão de um ethos espiritual sob a forma humana, parece iluminá-la o clarão daquele mundo interior que a poesia 
de Sófocles pela primeira vez revelou. O esplendor desta humanidade reflete-se do modo mais comovedor nos monumentos 
contemporâneos, que são os túmulos áticos. [...] É para o homem eterno, corajoso e sereno perante a dor e a morte que ele orienta 
a sua imagem, revelando assim a sua real e genuína consciência religiosa”. JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 320.
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Abre-se um desvelamento da verdade dos fatos. Com isto, a trama se desenvolve com uma série de 
personagens trazendo novas informações e pouco a pouco o mosaico geral dos atos praticados por Édipo vai 
sendo levado à luz do dia. No entanto, a atitude epistemológica de Édipo não é a de quem deseja conhecer 
a verdade para se aprimorar como regente político, e sim a de alguém que prefere esconder de si os fatos, 
imaginando que a situação possa continuar da mesma forma em que está.330 Nesse sentido, o esclarecimento 
dos fatos não é vivenciado como acesso à verdade, em uma saída da caverna331, mas como processo de 
desintegração da própria personalidade. Este processo lembra Platão, para o qual o melhor governante seria 
aquele que conhece a verdade, porque somente este seria apto a saber o Bem capaz de ordenar a sociedade. 

Édipo não aproveita esta oportunidade para se redimir, evoluir e recomeçar uma nova história, mas 
sucumbe, perde o rumo e o chão, se torna cada vez mais inapto para a atividade política. Na medida em que 
o líder político não consegue lidar com a verdade dos fatos, tampouco conseguirá administrar uma cidade. 
A realidade sempre tende a prevalecer.

 Édipo está sempre em processo de recusa da verdade, para ele a realidade é que está equivocada e 
a sua percepção correta. Passa a apontar causas absurdas dos acontecimentos, conforme demonstra este 
trecho em que questiona um sábio sobre o crime ocorrido no passado:

Mesmo irritado nada ocultarei sobre aquilo que me é claro. Sabe, pois, o que penso: foste tu a tramar o crime, 
a levá-lo a sua conclusão, embora não o tendo cometido por tuas mãos. E se não foste cego diria que inclusive o 
crime material seria obra apenas tua (tradução livre).332 

 Édipo está diante de uma grande verdade, mas prefere ignorar, faz-se de inocente para não ter de 
enfrentar as circunstâncias, pois não possui coragem de admitir que errou. Para ele, enfrentar os fatos da 
vida e daquilo que fez no passado é doloroso333: “Ai pobre de mim! Talvez, sem saber, tenha sido alvo de 
tremenda maldição.” (tradução livre)334. Depois, Édipo seguirá com diversas declarações de conteúdo similar.

 Jocasta, esposa/mãe de Édipo, tira a própria vida ao perceber que toda a verdade foi revelada. Édipo, 
por não aceitar que ela havia se suicidado, escolhe não mais enxergar, cegando-se. Em toda a obra há a 
presença marcante do sentimento de culpa e o espírito de impunidade se evidencia sempre quando Édipo 
alega que não sabia de nada, que era inocente e vítima da situação.

 Édipo, apesar de todo o ocorrido, não quis responsabilizar-se pela culpa que sentia, ao cegar-
se pretendia voltar à ignorância da realidade.335 Ao virar dependente de sua filha Antígona, demonstra a 
permanência em um ciclo de infantilidade, que antes se evidenciava na relação com sua mãe/esposa Jocasta.

 Sófocles demonstra que Édipo foi sim conduzido por uma dimensão inconsciente a gerar a própria 
desgraça, mas em dado momento ele passa a ter consciência disso e ainda assim decidiu ser vítima e não 
enfrentar a realidade, decidiu ser cego, inclusive fisicamente.

 Retomando Platão, a leitura de Édipo Rei revela a conexão entre Epistemologia e Política na sabedoria 
grega, de modo que a obra retrata a incapacidade de se administrar o governo quando não se é apto a 
conhecer a própria verdade. Assim, para ordenar a sociedade ao bem comum, é preciso que antes o político 
seja capaz de ordenar a própria vida, e isto depende do ato de acessar a verdade (condição epistemológica).

 Édipo passou por um momento de catarse, que por meio da dor e do sofrimento, teve a oportunidade 
de realizar uma verdadeira mudança em sua vida, passou a conhecer melhor a si, mas abdicou desta condição 
que o tornaria um verdadeiro político, optando por viver na neblina da ignorância, tornando-se um fardo 
para si e para os que estavam ao seu redor.

330 Meneghetti sinaliza sobre a dificuldade de Édipo conhecer a si mesmo: “A obra toca na intimidade uma realidade que a 
qualquer custo desejar-se-ia desconhecer, portanto, quem está seriamente intencionado a ver-se dentro, não obstante tudo, mais 
cedo ou mais tarde, se reconhecerá lá onde ela indica, enquanto que aqueles que não sabem ou não querem observar além 
do limite sinalizado pelo critério racional, demonstram estranho interesse”. MENEGHETTI, Antonio. Psicotea. Recanto Maestro: 
Ontopsicológica ed., 2019. p. 21.
331 PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1949. p. 317.
332 SÓFOCLES. Edipo Re. In: TONELLI, Angelo. Eschilo-Sofocle-Euripide: Tutte le Tragedie. Milano: Bompiani, 2013. p. 965.
333 SOARES, Filosofia do Direito. p. 42.
334 SÓFOCLES. Edipo Re. p. 987. 
335 Em certo sentido o indivíduo possui sempre certa responsabilidade acerca da construção da própria dignidade. Ver SOARES, 
Josemar; LOCCHI, Maria Chiara. O papel do indivíduo na construção da dignidade da pessoa humana, Revista Brasileira de Direito, 
v. 12, n. 1, 2016, p. 31-41. Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1118/835.
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Considerações finais
A partir do que foi exposto, observa-se que, para um sujeito agir de modo funcional para si dentro da 
sociedade, precisa conhecer o real. Isto passa pela dimensão da epistemologia, que apresenta os critérios 
para verificação do real a partir da racionalidade humana. Adentra-se na dimensão Política quando isto 
envolve o governo de uma cidade. Para governar de modo funcional, é necessário acessar o real e isto passa 
primeiramente pelo autoconhecimento. Daí se extrai que o bom governante seria também um conhecedor 
da realidade social, e para isto deve começar primeiro sendo capaz de conhecer a verdade de si mesmo, pois 
o governo do outro inicia com o governo de si.

No presente trabalho observa-se que a relação entre Epistemologia e Política era existente na Grécia Antiga, 
sendo verificada nas suas diversas manifestações culturais. Nisso se inclui a experiência do teatro trágico, o 
qual possuía um papel fundamental para a formação dos indivíduos. 

Era um momento, por meio das tragédias, de fazer catarse, ou seja, purificar-se através da dor e sofrimento 
expressos pelas personagens. Além disso, por meio das comédias, era possível fazer um processo de 
autoconhecimento ao enxergar-se naqueles papéis e ainda compreender que existem consequências para as 
próprias condutas.

A obra Édipo Rei de Sófocles demonstra o problema em perder a condição de fazer política adequadamente, 
pois ao não tomar a atitude de aproveitar de um momento de catarse, de autoconhecimento, para conhecer 
a realidade e governar melhor, o protagonista opta por cegar-se do real, inclusive fisicamente, vivendo às 
custas dos cuidados de sua filha, permanecendo fixado em um passado como quando se vinculou por meio 
de matrimônio com a própria mãe.

Com isto, sugere-se que a perda do poder governamental está vinculada à perda da capacidade de visualizar 
o real, não em sentido físico, externo, mas naquele ético, de ser capaz de governar a si e aos outros. O bom 
governo não é apenas uma questão de escolha política, mas de escolha política feita a partir da verificação 
do real. 

O bom governante, então, na visão extraída da obra, precisa ser capaz de conhecer a si, porque senão também 
não será capaz de governar adequadamente, já que aqui pressupõe o conhecer a si e aos outros.
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RESPEITAR A MULHER COMO ELEMENTO 
FUNDAMENTAL NO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE ENTRE OS SERES HUMANOS
RESPECTING WOMEN AS A FUNDAMENTAL ELEMENT IN THE PRINCIPLE OF EQUALITY 

BETWEEN HUMAN BEINGS

Thiago Donato Dutra da Silva336

Resumo: A violência contra a mulher se trata de afronta aos direitos humanos, é entendida como violência 
de gênero, pois tal violação ocorre devido ao fato de a vítima ser do sexo feminino. Desde a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu a dignidade, o valor da pessoa humana e a igualdade 
de direitos dos homens e das mulheres, observa-se a necessidade cada vez maior de se unir esforços no 
combate à violência contra a mulher. Este trabalho verifica o problema no âmbito internacional, com base 
na análise da situação do Enfrentamento das Violências de Gênero, fruto de uma Justiça Transnacional, tema 
de uma palestra proferida pela professora Dra. María Nohemy Martínez González, apresentando estudo 
comparado entre a lei colombiana 1257/2008 e a lei brasileira 11.340/2006.

Palavra-chave: VIOLÊNCIA contra a mulher. Direitos humanos. Respeito.

Introdução
A violência contra a mulher é grande afronta aos direitos humanos, entendida como violência de gênero, por 
ocorrer exclusivamente devido ao fato de a vítima ser do sexo feminino.

Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu o valor da pessoa humana, sua 
dignidade e a igualdade de direitos entre homens e mulheres, observa-se uma necessidade cada vez maior 
de se unir esforços no combate à violência contra a mulher. Este trabalho verifica o problema no âmbito 
internacional, com base na análise da situação do Enfrentamento das Violências de Gênero fruto de uma 
Justiça Transnacional, tema de palestra proferida pela professora Dra. María Nohemy Martínez González, 
apresentando estudo comparado entre a lei colombiana 1257/2008 e a lei brasileira 11.340/2006.

Possibilitaram este trabalho
25 de junho de 2015, auditório do então CEJURPS da UNIVALI, campus de Itajaí/SC, onde recebemos a visita 
da professora da Universidad Simón Bolivar da Colômbia, Sra. Dra. María Nohemy Martínez González337, 
convidada do Curso de Relações Internacionais da UNIVALI para palestrar sobre a temática Justiça 
Transnacional para um Enfrentamento das Violências de Gênero. Oportunidade em que brindou a todos com 
o estudo de direito comparado entre a lei colombiana nº1257/2008 e a lei brasileira nº11.340/2006, também 
conhecida como Lei Maria da Penha. 

Inicialmente, com sábias palavras, a professora saudou aos presentes, com doces palavras:

É da juventude que hoje se interessa por estes temas, que depende acompanhar o processo a caminho de uma 
justiça transnacional, nas mais diversas áreas, mas principalmente na questão do enfrentamento das violências 
de gênero, uma vez que no contexto que vivemos... vivemos em uma sociedade de risco... hoje os problemas são 
ambientais, estruturais, terrorismo, porém, sobretudo, estamos em risco por que não aprendemos a conviver 
juntos e em paz.

336 Graduando do 8° período do Curso de Direito UNIVALI, campus Itajaí/SC. thiagodonatosilva@hotmail.com.
337 GONZALEZ, Maria Nohemy Martínez. Doutora em Estudos de Gêneros, Identidade e Cidadania pela Universidade 
de Cadis - Espanha; Mestre em Estudos de Gêneros, Identidade e Cidadania; Especialista em Direitos Humanos das 
Mulheres; Especialista em Gestão Educativa; Licenciada em Ciências Sociais com ênfase no desenvolvimento social, 
Socióloga, Coordenadora da Rede Ibero-Americana em Ciências Sociais com enfoque de gênero REDE-HILA.
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Pouco tempo antes, em março de 2015, tivemos a publicação do novo instrumento legal nacional, a lei 
brasileira nº 13.104/2015338. Infeliz constatação de uma triste realidade. É necessário muito refletir por que, 
em pleno século XXI, tenhamos muito a discutir para que efetivamente possamos enfrentar efetivamente 
a violência contra a mulher. A lei do feminicídio, como tão logo ficou conhecida, é mais uma dentre tantos 
instrumentos utilizados para, de alguma maneira, combater tantas violações contra a mulher.

A violência de gênero reconhecida como violação dos 
direitos humanos
A violência contra a mulher é reconhecida como violação aos direitos humanos, nesta ocasião assim exposta 
por Linéia Maria Dalpian Grazziotin339 junto das Nações Unidas:

As Nações Unidas reconhecem que a violência contra a mulher é um obstáculo ao desenvolvimento, à paz e aos 
ideais de igualdade entre os seres humanos. Considera, também que a violência contra a mulher é uma violação 
aos direitos humanos e que esta violência se baseia, principalmente, no fato da pessoa agredida pertencer ao 
sexo feminino.

Apesar de fortes as expressões não nos permitem que se deixem esquecer, pois o esquecimento impossibilita 
reflexões. 

No passado, “o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade” e verificamos cada vez mais que o respeito à “dignidade e o valor 
da pessoa humana, a igualdade de direitos dos homens e das mulheres”, tal como previstos no preâmbulo 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos340, são nada menos que os princípios basilares fundamentais 
para falarmos em direitos humanos, como possibilidade de convivermos em harmonia em direção ao 
desenvolvimento da humanidade. 

Em meio a inúmeras constatações, talvez a mais cruel seja a grande parte da ocorrência destes crimes no 
âmbito doméstico familiar. O percentual mais expressivo destas violências sofridas é, na maioria das vezes, 
suportado isolada e silenciosamente por tantas mulheres mundo afora, passando despercebido diante dos 
olhos e ouvidos de todos, isto é, quando não deformada sua percepção por errôneos conceitos culturais, 
muitos norteados por distorções de teorias morais341.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é um marco de defesa dos direitos humanos em nível global, com 
base no qual temos um sistema ao nível do mundo que nos brinda ferramentas para enfrentarmos as diferentes 
formas de afronta aos direitos humanos estejam onde estiverem. Neste sentido, o respeito a tais direitos nos foi 
assegurado pela nossa legislação sempre atenta e vanguardista342, como já verificava Joaquim Nabuco:

Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional – em formação, é certo – que vai introduzindo o 
elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para a qual O DESRESPEITO À MULHER, é uma verdadeira 
mancha... Essa consciência, que está temperando a nossa alma, e há de por fim humanizá-la, resulta...343.

338 BRASIL. Lei 13.104 de 09 de março de 2015. Lei do feminicídio. Dispositivo legal que altera o art. 121 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos.
339 STECANELA, Nilda 2010, p.09. Línea Maria Dalpian Grazziotin, Coordenadora da Coordenadoria da Mulher da 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS - Publicação que apresenta recorte da pesquisa que o originou, problematiza 
a naturalização das relações e gênero, a crença em papéis imutáveis desempenhados por homens e mulheres, os 
valores em torno do masculino e do feminino e das representações produzidas sobre a violência de gênero.
340 ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Versão PDF Disponível em: <www.ohchr.org>. Acesso em: 
maio 2016.
341 Durante a palestra a professora Dra. Maria Nohemy, brevemente esclareceu o ponto de vista em que se verifica 
a existência de um deficit epistemológico na teoria da moral ou da moralidade, apontando que se devem revisar os 
marcos teóricos da filosofia Moral, uma vez que baseada nesta sustentam-se muitas das desigualdades verificadas na 
atual sociedade.
342 A criação da Lei Maria da Penha e demais tomadas de atitudes contra o autor dos crimes contra a senhora Maria 
da Penha Fernandes Maia somente se efetivaram depois de esgotadas todas as tentativas por meio de mecanismos 
internos, e após muita insistência de pressão internacional, que finalmente através do relatório nº54 de 2001 da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) acabou por condenar 
o governo brasileiro por negligência no caso.
343 NABUCO, Joaquim. 2010, p.33. Grifo próprio.
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Resulta. A lei Maria da Penha, na realidade, resulta da eficácia na utilização destas ferramentas internacionais, 
sendo a primeira situação do gênero, cujo sistema internacional demonstrou-se eficaz na denominada 
omissão estatal e do ordenamento interno344. Fruto dentre demais proteções, a lei estabeleceu os seguintes 
termos: “A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos”345. 

Mas não se limitam aos atos de violência física, doméstica ou não, as ações praticadas contra a mulher que 
ainda assim são expressões de violência. Toda forma de ação, omissão ou discriminação, cuja consequência 
venha reduzir a mulher, cujo resultado venha desrespeitar sua integridade física, moral ou mental, enfim, sua 
dignidade, é uma violação aos direitos humanos. 

Trata-se de uma problemática humana transnacional impactando pessoas, possivelmente, em todos os 
lugares do globo terrestre. É necessário aceitar a constatação de que estas violações com características 
catastróficas de pandemia têm de ser aceitas como um problema, sim, a ser enfrentado urgentemente, e não 
algo que deve ser apreciado como um acontecimento normal dos nossos tempos.

De todas as formas de afronta aos direitos humanos, talvez das maiores, a mais antiga e mais transfronteiriça 
seja o desrespeito às mulheres, principalmente a violência contra elas empregada, seja no convívio familiar 
ou em comunidade; em tempos de paz ou de guerra, as mulheres são alvo de violações de todas formas e 
expressões. 

Fato é que esta violência é quase que, inquestionavelmente onipresente, o que por si só já pode ser 
considerado como uma pandemia, paradoxalmente aos avanços científicos e tecnológicos alcançados pela 
humanidade até então, com relação à própria humanidade pouco avançamos. 

Ao considerarmos o problema da violência de gênero como uma problemática de direitos humanos universal, 
pois ultrapassa fronteiras, é necessário também inquirir como é a vida de mulheres nas diferentes localidades 
da Terra. É possível questionar se esta temática é discutida igualmente em “praça pública”,346 ao redor do 
globo terrestre. Além disso, questionar de que maneira esta temática é problematizada e encarada nas 
diferentes partes do planeta. Na América Latina, verificamos discussões e questionamentos dos fundamentos 
tradicionais da ordem de gênero.

O Brasil tem papel importantíssimo em toda questão que venha envolver o ser humano, tanto pela sua 
posição e extensão territorial, quanto pela grande população que comporta, pelo fato de ser um referencial 
regional, dispor em sua composição populacional traços de grande parte das culturas do mundo. Portanto 
cabe sim - e por que não - ao humano brasileiro apontar a proa da nau humana na navegação da existência 
rumo ao desenvolvimento social e cidadão do indivíduo, tendo a priori como pilar fundamental o respeito - 
em primeira mão - à dignidade da pessoa humana.

Uma reiterada constatação da triste realidade
No mesmo sentido de conclusão caminham as constatações da pesquisa que originou a obra Mulheres e 
Direitos Humanos de 2009, e o atual estudo apresentado pela professora Dra. María Nohemy. Ambos revelam 
dados entristecedores e chocantes dentre os quais podemos citar:

Apesar da crescente demanda de mulheres que procuram seus direitos e garantias de sua integridade física, 
psicológica e moral em toda a rede de atendimento do município de Caxias do Sul, sobretudo na rede de saúde 
sócio-assistencial e órgãos de segurança, percebe-se que o atendimento recebido pelas mulheres que sofrem 
violência ou que buscam algum tipo de atendimento específico no que se refere ao gênero, é muitas vezes, 
discriminatório e preconceituoso, demonstrando uma falta de sensibilização para a necessidade de um olhar 
diferenciado para os problemas que afetam as mulheres.

344 VICENTIM, 2010. Aline Vincentim é graduada em Relações Internacionais e especializada em Direito Internacional 
pela PUC-SP e mestranda também em Direito Internacional pelo Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de 
Genebra, na Suíça. Atualmente trabalha como Consultora de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Projeto GAVVIS 
de Proteção à Vítima de Violência Doméstica, da Universidade de Taubaté.
345 BRASIL, 2006. - artigo 6º. Lei Maria da Penha.
346 Diversas situações jurídico-religiosas no mundo árabe têm suas resoluções, muitas vezes com expiação de penas 
pelos condenados justamente em “praças públicas”.
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Assim como demonstramos acima, também na Colômbia os dados do estudo sobre a efetiva integralidade 
da lei 1257/2008 revelam que a lei e a mulher passam por enormes dificuldades. Conforme María Nohemy, 
“a lei para ser integral enfrenta problemas para a contextualização e efetivação junto dos organismos do 
Estado”. “O que é uma lei integral?”

Assevera a professora, em tempo aproveitando a oportunidade para explicar que possuímos - (Colômbia e 
Brasil) - em nossas legislações marcos conceituais compartilhados, porém aponta que ambas as leis ainda 
são complexas para serem entendidas e colocadas em prática pelos diferentes organismos do Estado, 
departamentos de saúde, área da educação, setores da segurança e justiça.

Não diferente do explicitado adiante por Línea Grazziotin, que aponta para a necessidade de capacitação 
daquele que irá receber e atender a mulher vítima de violência:

Desse modo a capacitação de Agentes Públicos nas áreas da saúde, assistência social, educação e segurança para 
os diversos aspectos da violência contra a mulher e para os recursos legais que garantem a proteção e reparação 
a mulheres em situação de violência, assume crescente importância, somando-se às demais políticas públicas 
promovidas... para a erradicação da violência contra a mulher.

Vários problemas e dificuldades são enfrentados pela lei 1257/2008 para uma efetiva aplicação integral, 
a professora Dra. María Nohemy aponta dados infelizmente não tão chocantes, nem muito diferentes da 
realidade brasileira. Primeiramente apresentou um levantamento explicitando que as cifras da Colômbia 
e do Brasil seguem sendo altas, apesar dos instrumentos legais vigentes, demonstrando que persiste um 
problema estrutural substancial.

A lei não está sendo efetiva. Trata-se de um problema histórico e cultural, como explica Suellen André de 
Souza347: 

No mundo ocidental, a construção da identidade feminina, se deu em grande parte dentro dos quadros de 
pensamento cristão, tendo a sexualidade como uma das referências fundamentais para a construção de um 
modelo de gênero. Pensando o conceito de gênero a partir das reflexões teóricas de Joan Scott,... entendido 
como “elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma 
forma primeira se significar as relações de poder” (SCOTT, 1990), o conceito de gênero foi base da formulação 
do conceito de “violência contra a mulher”, entendida como violência de gênero, isto é, como atos violentos 
cometido contra as mulheres, com base e motivados pelas desigualdades verificadas nas relações sociais entre 
homens e mulheres, entendidas como relações de gênero. (LIMA, 2009).

Apoiado na bengala que o problema se deve pelo fato de tais violações serem algo histórico, um fato cultural, 
pois o homem é quem controla tudo e dentro do conceito deste “tudo”, temos a mulher como mais um de 
seus objetos, temos aqui, então, a síntese da completa visão da mulher objeto.

Algo que chega a ser paradoxal, pois em contrapartida atinge a humanidade e o próprio indivíduo homem, 
como gênero, pelo fato de que a perpetuação de todas as formas de violação de direitos humanos das 
mulheres primeiramente é um ultraje contra os direitos humanos, portanto contra indivíduos de ambos 
os sexos; e segundo, cada vez que novamente uma mulher é desrespeitada pelo fato de ser mulher, a 
humanidade se afasta do caminho em direção ao desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre os 
seres humanos, de dignidade humana.

Dos dados compilados em seu estudo a professora Dra. María Nohemy pôde perceber que a questão de 
gênero, quando ligada à visão cultural, ainda apresenta grande resistência, principalmente por organismos 
do Estado dos quais se esperavam melhores índices de respostas quando da implementação de políticas 
públicas no atendimento da mulher vítima de violência de gênero.

Tendo que enfrentar uma grande tolerância social, a efetivação e possível aplicação integral da lei 1257/2008 
na Colômbia, esbarra por diversas vezes em obstáculos, tais como: baixos valores repassados pelo governo 
aos setores das áreas da saúde competente para cuidar da mulher vítima de violência; números alarmantes, 
como os “26% dos profissionais da área da saúde que creem que as mulheres vítimas de violência gostam da 
agressão”.

347 Serviram de base para a autora. SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Recife: SOS 
Corpo, 1990. LIMA, Lana Lage da Gama. As Práticas de Administração de Conflitos de Gênero no Cotidiano das 
Delegacias de Polícia. Dimensões. Revista de História da Ufes. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 
Centro de Ciências Humanas e Naturais, nº. 22 julho-dezembro 2009.
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É necessário salientar que este percentual foi aferido junto do lugar aonde as mulheres chegam agredidas e 
fragilizadas necessitadas de um acolhimento, e é justamente neste local que ela é repelida pela fria justificativa 
que gosta daquilo que acabou de sofrer. Ser agredida.

Além disso, destacamos os problemas de descumprimentos para a efetivação da lei colombiana 1257/2008 
junto do sistema de educação, pois este organismo apresenta grande resistência para fazer o trabalho de 
transversalização do currículo com enfoque de gênero, evidenciando um percentual de 17% dentre seus 
profissionais do primeiro escalão que não gostam quando meninos ou meninas têm atitudes diferentes, 
organismos estes que não estão trabalhando para auxiliar na prevenção das violações contra meninas e 
mulheres, justamente um setor do Estado com a maior responsabilidade a ser trabalhada. 

O papel submisso da mulher na sociedade e o crescente número de mulheres vítimas de crimes violentos 
motivaram a luta das mulheres em busca de melhores condições de vida.

Inconforma ter de observarmos uma sociedade brindada com tantas belezas naturais, mas que desaprendeu 
a conviver em harmonia, que em pleno século XXI tenha de deixar registrado na frieza da lei pensamento que 
deveria ser natural, inquestionável, incogitável, que não houvesse como pensar diferente. 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual renda, cultura, nível educacional, idade 
e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual 
e social.” 348

Conclusão
Não diferente da constatação da realidade que foi a entrada em vigor no Brasil da Lei 13.104 de 09 de 
março de 2015, concluímos que é necessário muito se fazer para avançarmos efetivamente rumo ao 
respeito à dignidade da pessoa humana. Para que isto seja alcançado, uma vez que é possível, sim, temos de 
primeiramente respeitar a mulher. 

Revisar a teoria moral contemporânea baseada em grande parte dentro dos quadros do pensamento cristão. 
Tornar a mulher visível como sujeito moral na teoria contemporânea de justiça na qual a mulher ainda 
segue invisível. Efetivar a aplicação integral da lei, pois as leis até incluem as mulheres, mas os Estados não 
as tutelam, ou quando o fazem, não fazem devidamente. Importante destacar este desafio por meio da 
mudança de dogmas conceituais, implementando práticas junto das diversas áreas de atuação dos Estados. 

Combater a tolerância institucional, pois esta é, quem sabe, um dos maiores empecilhos em conceber uma 
lei integral, em função de uma mentalidade conservadora perigosamente naturalizada, cujos agentes devem 
prestar um serviço que é de responsabilidade do Estado, mas também cabe a cada indivíduo combater a 
tolerância social da violência contra a mulher. 

Combater a pobreza, pois a parcela da sociedade que sofre com esta mazela é encarada como legitimamente 
violenta, apresentando um nível de violência socialmente tolerada para os que estejam nesta situação, 
restando desamparados ou mal assistidos quando buscam pelos serviços a que têm direito.  

Referências
BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria Mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/
lei/l11340.htm. Acesso em: maio de 2016.

_____. Lei 13.104 de 09 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, 
e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. 
348 BRASIL, 2006. - artigo 2º. Lei Maria da Penha.



109

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso 
em: maio de 2016. 

NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2010.

SOUZA, Suellen André de. Leis de Combate a violência contra a mulher na América Latina: Uma breve 
abordagem histórica. Natal/RN, 2013. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/
anais/27/1371348947_ARQUIVO_TextoAnpuhNatalSuellen.pdf>. Acesso em: maio de 2016.

STECANELA, Nilda. Mulheres e Direitos humanos: desfazendo imagens, (re) construindo identidades. 
Caxias do Sul, RS: Ed. São Miguel, 2009. 

VICENTIM, Aline. A trajetória jurídica internacional até formação da lei brasileira no caso Maria da 
Penha. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 80, set 2010. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site/index.php?n_link=revista_art igos_leitura&artigo_id=8267>. Acesso em: maio 2016.



110

ARTES, COMUNICAÇÃO, HOSPITALIDADE, 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIREITO

A responsabilidade civil e criminal decorrente do abandono material do idoso 
Elaine Cristina Maieski; Jonathan Cardoso Regis

O direito autoral de obras literárias perante a constituição brasileira como direito 
fundamental do autor  

Helena Liebl; Luciana de Carvalho Paulo Coelho

A RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 
DECORRENTE DO ABANDONO MATERIAL 

DO IDOSO
CIVIL AND CRIMINAL RESPONSIBILITY ARISING OUT OF MATERIAL  

ABANDONMENT OF THE ELDERLY

Elaine Cristina Maieski349

Jonathan Cardoso Regis350

Resumo: O presente artigo visa abordar os aspectos, bem como a responsabilidade civil e criminal, resultando 
no abandono material e a correspondente violação do dever de cuidado dos pais idosos por parte dos filhos, 
situação que gera consequências tanto materiais quanto emocionais neste grupo vulnerável. O abandono 
material é um dos crimes contra a pessoa idosa expresso na legislação brasileira351 e consiste na recusa 
injustificada do familiar de prover materialmente com o necessário para a subsistência da vítima. O objetivo 
do presente artigo é investigar como e quando acontece o abandono material do idoso e, por consequência, 
as penalidades previstas em lei. Para tanto, busca-se discorrer acerca da dignidade da pessoa idosa e o 
conceito de idoso na legislação brasileira, bem como a caracterização do abandono material e, por fim, 
quanto às suas consequências jurídicas. Quanto à metodologia, utilizou-se o método indutivo com a pesquisa 
bibliográfica e documental.

Palavras chave: Pessoa idosa. Abandono material. Dignidade da pessoa humana.   

Introdução 
A população brasileira envelhece de forma rápida e intensa e o idoso hoje representa uma parcela significativa 
desta população. De acordo com números de 2017 do IBGE352, a população idosa, com idade acima de 60 
anos, deve dobrar no Brasil nas próximas décadas. O levantamento aponta que o país detinha 28 milhões de 
idosos em 2017, ou seja, o correspondente a 13,5% do total da população e, em dez anos, chegará a 38,5 
milhões, o equivalente a 17,4% do total de habitantes. A estimativa é que 25,5% da população brasileira será 
idosa até 2060.
349 Jornalista. Acadêmica de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Itajaí. Endereço eletrônico: 
lane.maieski@gmail.com
350 Doutor em Ciência Jurídica (UNIVALI). Doctor en Derecho (Universidade de Alicante/Espanha). Mestre em Gestão de Políticas 
Públicas (UNIVALI). Especialista em Administração de Segurança Pública (Unisul/PMSC). Bacharel em Direito (UNIVALI). Prof. no 
Curso de Direito – UNIVALI. E-mail: joniregis@univali.br.
351 Dentre estes, pode-se mencionar o Estatuto do Idoso, Código Penal, Código Civil, dentre outros.
352 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios /Pnad, 2017. Disponível 
em:https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.pdf. Acesso 
em: 16 mar. 2020. 
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Já as projeções mundiais emanadas pelo Fundo de Populações das Nações Unidas apontam que o número 
global de pessoas idosas – com 60 ou mais anos de idade – passará de 962 milhões em 2017 para 1,4 bilhão 
em 2030 e 2,1 bilhões em 2050, quando todas os continentes do mundo, exceto a África, terão quase um 
quarto ou mais de suas populações com 60 anos de idade ou mais.353

A preocupação que surge com os números supracitados relaciona-se justamente com o bem-estar e a 
qualidade de vida da pessoa idosa. No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988354, o 
Estatuto do Idoso355, o Código Civil356, Código Penal357, assim como a legislação esparsa, tutelam os direitos 
dos idosos. Entretanto, ainda se observam estatísticas igualmente crescentes de discriminação e violência 
contra a pessoa idosa, ferindo diretamente não apenas princípios constitucionais e direitos previstos nas 
demais legislações, mas, principalmente, maculando - em muitos casos, de forma irreversível - a saúde 
emocional e mental destes idosos. 

Recente estudo realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelou que, em 
2017, o Disque 100 registrou um aumento de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos em 
relação ao ano anterior. Segundo o relatório, foram recebidas 37.454 notificações e a maioria das agressões 
foi cometida nas residências das vítimas idosas, sendo que 52,9% dos casos foram cometidos pelos próprios 
filhos.358

Ainda de acordo com o levantamento mencionado, as violações mais comuns registradas foram negligência 
com 38%, seguido pela violência psicológica com 26,5% e, neste caso, configurada quando há gestos de 
humilhação, hostilização ou xingamentos e violência patrimonial, que ocorre quando o idoso tem seu salário 
retido ou seus bens destruídos, com percentual de 19,9%. 

Paradoxo encontrado em muitos lares em que é o idoso o responsável, inclusive, pela principal renda familiar 
e, ainda assim, na maioria dos casos, é vitimizado por sua condição financeira, sendo tratado com descaso, 
desprezo, abandono e excluído das decisões e do convívio familiar.

No contexto do abandono, de acordo com levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social359, os albergues públicos brasileiros estão superlotados e a demanda por vagas entre as pessoas com 
mais de 60 anos cresce vertiginosamente. Já o Ipea360 estima que atualmente exista pouco mais de 100 mil 
idosos vivendo em abrigos públicos e privados no Brasil. 

Diante da demanda crescente, o Estado vem buscando criar ações para reduzir o ingresso de idosos em 
instituições acolhedoras, principalmente nas públicas, tentando conscientizar os familiares sobre a 
importância do convívio familiar para a pessoa idosa e, principalmente, sobre a tipificação penal para o crime 
de abandono, que pode ser configurado quando a família deixa de prover materialmente com o necessário 
para a subsistência do idoso, deixando de lhe pagar pensão alimentícia ou de lhe socorrer sem justa causa, 
inclusive “depositando” este idoso em instituições de acolhimento.

 Os números aqui apresentados demonstram que o abandono material da pessoa idosa ainda merece 
uma atenção mais acentuada por parte da sociedade. Percebe-se que muitos familiares ignoram a sua 
responsabilidade e a previsão constitucional de que a família tem o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar, garantindo-lhe o 
direito à vida.
353 ONU BRASIL. Organização das Nações Unidas no Brasil. A ONU e as pessoas idosas. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/
acao/pessoas-idosas/>. Acesso em: 22 mar. 2020.
354 BRASIL. Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> acesso em: 22 mar. 2020.
355 BRASIL. Lei n° 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 22 mar. 2020.
356 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10406.htm. Acesso em: 22 mar. 2020.
357 BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 22 mar. 2020.
358 BRASIL. Agência Brasil. Aumenta o número de denúncias de violência contra idosos. Disponível em:< http://agenciabrasil.ebc.
com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/numero-de%20denuncias-de-violencia-contra-idosos-aumentou-13-em-2018. Acesso 
em: 23 mar. 2020.
359 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Das políticas públicas para a população idosa. Disponível em: <http://mds.gov.
br/-articulacao-das-politicas-publicas-para-a-populacao-idosa>. Acesso em: 23 mar. 2020. 
360 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Políticas Públicas Estatais. 1. ed. Brasília: Imprensa Nacional, 2019. p. 247.
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Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo geral investigar as práticas delituosas cometidas na 
maioria das vezes, como já mencionado, pelos próprios familiares e, como objetivos específicos, verificar de 
que maneira e quando o abandono material ocorre, bem como as penalizações principalmente no âmbito 
penal. Para tal, o artigo está dividido em três momentos, quais sejam, expor a dignidade da pessoa idosa 
e o conceito de idoso na legislação brasileira; identificar a caracterização do abandono material e, por fim, 
compreender o abandono material do idoso e as consequências jurídicas.

Observa-se ainda que se faz necessária a implementação de políticas públicas que efetivem a aplicabilidade 
dos preceitos jurídicos e que, no mesmo viés, conscientizem a sociedade sobre as suas reponsabilidades com 
seus familiares idosos.

Dignidade da pessoa idosa
Segundo Penteado Filho361, a dignidade humana é um valor inerente ao próprio homem, que se manifesta 
na liberdade de decisão e conscientização a seu respeito, e que, de tão importante, foi posicionada como 
fundamento de nossa Constituição Federal.

Sarlet362 afirma que a dignidade é qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana e “deve 
ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, ser criada, concedida ou retirada, já que 
existe em cada ser humano como algo que lhe é inerente”.

Corroborando, Mello363, em decisão monocrática, afirma que a dignidade da pessoa humana é o princípio 
central do sistema jurídico, “verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional 
vigente no Brasil e que traduz um dos fundamentos em que se assenta a ordem republicana e democrática 
consagrada pelo sistema constitucional”.

Sendo a dignidade humana um princípio universal do qual originam os direitos humanos, os valores e as 
atitudes fundamentais para o convívio social364, perpassando todos os homens, considerando as peculiaridades 
de cada um, destaca-se também, a atenção especial que deve ser dispensada aos idosos. 

Ramos365 considera que a pessoa idosa é portadora dos mesmos direitos dos quais os demais são titulares 
e “tornar-se velho é um direito humano fundamental, já que é a própria expressão do direito à vida, que 
precisa ser garantida até quando a programação biológica permitir”.  

O Brasil, signatário dos principais Estatutos Internacionais de Defesa dos Direitos Humanos, tem buscado 
ao longo dos anos acolher o princípio universal da dignidade humana, disposto no texto constitucional, em 
leis esparsas, em órgãos ligados diretamente à defesa dos direitos tutelados e, ainda, na implementação de 
políticas públicas de efetivação desses direitos. 

A exclusão da pessoa idosa passou a ser percebida e revista a partir da 1ª Assembleia Mundial sobre o 
Envelhecimento das Nações Unidas, considerada o marco mundial das discussões direcionadas aos idosos, 
unindo 124 países, incluindo o Brasil. Em 1991, a Assembleia Geral adotou o Princípio das Nações Unidas 
em Favor das Pessoas Idosas, enumerando 18 direitos das pessoas idosas – em relação à independência, à 
participação, ao cuidado, ao autor realização e à dignidade366, sendo que no Brasil a efetivação da dignidade da 
pessoa idosa e a correspondente implementação de políticas públicas voltadas a esse grupo social ocorreram 
em 2003, com o Estatuto do Idoso367, resultando em significativa conquista para a população idosa.

361 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.18
362 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009, p.47.
363 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 85.988/PA (MC). Decisão monocrática, ministro Celso de Mello. Disponível em: http://
www.conjur.com.br/2005-jun-27/leia_voto_celso_mello_excesso_prazo. Acesso em: 24 mar. 2020.
364 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: Teoria Geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 96
365 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de direito do idoso. São Paulo: Saraiva, 2014. n. p. Disponível em: https://app.
saraivadigital.com.br/leitor/ebook:641156. Acesso em: 24 mar. 2020.  
366 ONU. A ONU e as pessoas idosas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/. Acesso em: 25 mar. 2020.
367 BRASIL. Lei n° 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 25 mar. 2020.
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O Estatuto do Idoso, em seu Art. 3º, assegurou de forma explícita o que a Constituição Federal já previa e 
inovou ao instituir penas severas para quem desrespeitar ou abandonar o idoso. Entre os principais pontos 
estão o acesso pleno à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade e, principalmente, à dignidade368.

No Brasil, a Política Nacional do Idoso369 e o Estatuto do Idoso definem como sendo as pessoas com 60 
anos ou mais. A legislação delimita uma faixa etária para o idoso, identificando-o como integrante de grupo 
específico, visando tanto à formulação de políticas públicas quanto à tutela de direitos a eles inerentes.

Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem na qual acontecem mudanças 
físicas, psicológicas e sociais, interferindo particularmente na vida de cada indivíduo. Imperativo, portanto, 
salvaguardar direitos que visem à qualidade de vida e à dignidade do idoso, assegurando suporte para o 
seu bem-estar, acompanhamento contínuo e, principalmente, o convívio familiar que garanta a esse idoso o 
sentimento de pertencimento.  

Caracterização do abandono material
A entidade familiar, que é considerada a base da sociedade, tem o dever de coibir a violência, o abandono e a 
discriminação no âmbito de suas relações. Este núcleo é o primeiro conceito de sociedade que o ser humano 
agrega, sendo, portanto, o alicerce moral e espiritual de todas as pessoas. A família é a maior conhecedora 
das necessidades, das dificuldades e dos anseios dos seus membros, devendo, por isso, ser a primeira a 
protegê-los370.

A solidariedade é um dos valores fundamentais que devem existir na sociedade, tanto isso é verdade que o 
constituinte se preocupou em inseri-la expressamente no art. 3º da Constituição, indicando um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, que é “construir uma sociedade livre, justa e solidária”.

Para Greco371, como regra geral, todos, juntamente com o Estado, devem preocupar-se com todos, “deixando 
de lado seus sentimentos egoístas e com muito mais razão preocupar-se com aqueles que fazem parte de 
uma relação de parentesco, na qual, presume-se, haja maior relação de proximidade e afetividade”. 

Neste raciocínio, o abandono material caracterizado na legislação brasileira constitui deixar, sem justa causa, 
de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de 
ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários; faltar, 
sem justa causa, ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada e, ainda, 
deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo372. 

O núcleo do crime, neste caso, é deixar, no sentido de não levar a efeito, ou seja, não cumprir com aquilo que 
lhe competia. O responsável por prover assistência devida, sem justa causa ou motivo que justifique o não 
cumprimento de sua obrigação, deixa de prover a subsistência das pessoas ali elencadas373. 

A palavra subsistência deve ser tomada em um sentido estrito, dizendo respeito tão somente às necessidades 
fundamentais para a normal manutenção da pessoa humana, com dignidade, a exemplo da sua necessidade 
em se alimentar, vestir, medicar, abrigar, entre outros374. 

No contexto do abandono material da pessoa idosa, se o ascendente, não importando a idade, for inválido, 
a exemplo daquele que possua uma doença que o inabilite para o trabalho, ou maior de 60 (sessenta) anos, 
mesmo estando apto para o trabalho, se não possuir as condições necessárias para a sua subsistência, a 
obrigação de provê-la recai sobre os seus descendentes375.
368 BRASIL. Lei n° 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 25 mar. 2020.
369 BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de Janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/l8842.htm>. Acesso em: 25 mar. 2020.
370 PONTES, Patrícia Albino Galvão. Estatuto do Idoso comentado. 2. ed. Campinas: Servanda, 2008. p. 48.
371 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p. 707
372 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 570
373 MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 892
374 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 509
375 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 513
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Nesse sentido, Nucci376 salienta que “o legislador, por meio da incriminação do abandono material, busca 
proteger a família, mais especificamente o dever de assistência que uns devem ter com relação aos outros 
no seio familiar”. 

Neste viés, o familiar que abandona seus idosos estará sujeito às penalidades previstas na legislação brasileira, 
que tem por finalidade, com sorte, garantir o cumprimento dos dispositivos que norteiam os direitos da 
pessoa idosa. 

O abandono material do idoso e as consequências 
jurídicas 
Assim como outros países, o Brasil também tem tutelado os direitos do idoso visando evitar a discriminação 
e o abandono desse grupo social. Historicamente, o idoso não vinha sendo tratado como cidadão digno de 
direitos e essa realidade obrigou o constituinte a ser expresso no texto constitucional estabelecendo meios 
legais para que o idoso receba o respeito e o amparo que lhe é devido377.

Neste viés, no artigo 3º da Constituição Brasileira378, o legislador especifica que constitui objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil, no inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Já a obrigação de assistência mútua é 
normatizada no art. 229, da nossa Carta Magna, o qual dispõe que “os pais têm o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência 
ou enfermidade”. 

Em se tratando da tutela dos idosos, além da proteção quanto ao provimento da subsistência de ascendente 
inválido ou maior de sessenta anos, proporcionando os recursos necessários ou quanto ao pagamento 
de pensão alimentícia judicialmente acordada, o Estatuto do Idoso379 também assegura o provimento de 
alimentos como um direito da pessoa idosa, prevendo este como um dever da família. 

Já o art. 1.694, do Código Civil380 descreve que “podem os parentes, pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades 
de sua educação.” Seguindo, o art. 1.696, do mesmo diploma legal, esclarece que “o direito à prestação de 
alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 
próximos em grau, uns em falta de outros.” 

Para Comel381, a obrigação de alimentos resultante do parentesco terá como pressuposto o estado de 
necessidade do alimentando e a correlata possibilidade do alimentante de ministrá-lo “sem com isso 
desatender-lhe as próprias necessidades e da família, sendo recíproca e vitalícia entre os parentes”. 

Por sua vez, o crime de abandono material da pessoa idosa, tema central do presente artigo, está previsto 
no art. 244 do Código Penal382, e consiste na recusa injustificada do familiar de prover materialmente com 
o necessário para a subsistência da vítima, ou seja, deixar de pagar pensão alimentícia ou de socorrer 
ascendente ou descendente sem justa causa. No escopo da referida tipificação penal, a vítima da conduta 
delitiva pode ser o cônjuge, o ascendente inválido ou maior de (60) sessenta anos, o filho menor de (18) 
dezoito anos ou inapto para o trabalho.

376 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1221.
377 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de direito do idoso. São Paulo: Saraiva, 2014. n. p. Disponível em: https://app.
saraivadigital.com.br/leitor/ebook:641156. Acesso em: 24 mar. 2020.
378 BRASIL. Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 mar. 2020. 
379 BRASIL. Lei n° 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 28 mar 2020
380 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10406.htm. Acesso em: 28 mar. 2020.
381 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. 1. ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 289
382 BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2020.
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Neste viés, quem tiver o dever e deixar de prover a subsistência da pessoa idosa, não lhe proporcionando os 
recursos necessários, ou, ao mesmo tempo, deixar de socorrê-lo quando acometido de grave enfermidade 
ou abandoná-la nas formas previstas em Lei, estará sujeito a uma Ação Penal Pública e poderá responder 
com pena de detenção de um a quatro anos, mais multa383.

Imprescindível destacar que as normas supracitadas traçam uma obrigação, jamais uma faculdade. Portanto, 
a alegação de inexistência de vínculo afetivo entre os filhos e o genitor não tem o condão de afastar o dever 
legal, o qual tem por escopo garantir o respeito e a dignidade da pessoa. A solidariedade familiar é um 
princípio basilar que deve ser observado no âmbito da família. 

Conclusão 
Diante do exposto, é nítido que o abandono material da pessoa idosa ocorre sempre que a família negligencia 
os seus direitos. O primeiro ente responsável pelo idoso é, e sempre será, a família. Quando, em últimos casos, 
o idoso não possuir família conhecida, os programas implementados pelo Estado, por meio das políticas 
públicas de amparo ao idoso, devem suprir esta lacuna. 

O Estatuto do Idoso  em seu artigo 3º deixa claro que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e a convivência familiar e comunitária”.

Outrossim, a dependência a ser observada nos casos de doença em membros da família, por exemplo, 
não deve ser vista apenas quanto à dependência econômica, mas também à gravidade da doença a exigir 
acompanhamento para as atividades básicas da vida, bem como o sofrimento psicoemocional, devido à 
debilidade natural existente nos doentes graves, a exigir a presença e amparo familiar. 

Evidencia-se, portanto, o dever dos filhos em prestar assistência aos seus genitores e, além da exigência 
moral, decorre ainda da própria norma constitucional, civil e penal, que preveem expressamente que os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

A vista disso, verifica-se, portanto, que todos os elementos identificados, descritos e fundamentados no 
presente artigo apontam vasta legislação brasileira a zelar pelo bem- estar, pela qualidade de vida e pela 
tutela dos direitos da pessoa idosa. 

Entretanto, para que a legislação apresente eficácia em sua totalidade, reduzindo as estatísticas de abandono, 
ainda se faz necessária a implementação, por parte do Estado, de políticas públicas que conscientizem a 
sociedade sobre seu papel e, sobretudo, as famílias, sobre suas reponsabilidades com seus familiares idosos.

O presente artigo não esgota o assunto, apenas alerta para a importância de programas específicos destinados 
à população, garantindo o cumprimento integral da legislação e a redução das desigualdades sociais que hoje 
envolvem a pessoa idosa. 
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O DIREITO AUTORAL DE OBRAS LITERÁRIAS 
PERANTE A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO AUTOR
THE LITERARY WORKS COPYRIGHT BY THE BRAZILIAN CONSTITUTION AS A 

FUNDAMENTAL RIGHT OF THE AUTHOR

HELENA LIEBL384

LUCIANA DE CARVALHO PAULO COELHO385

Resumo: O presente trabalho tem como intuito analisar o direito autoral das obras literárias como um direito 
fundamental, assegurado pela Constituição de 1988. Analisar-se-á o conceito de Direito Autoral, sob a ótica 
da Lei 9610/98, bem como do seu registro e demais peculiaridades dos direitos autorais. Posteriormente, 
analisa-se a subdivisão de Direito Autoral em Direito Patrimonial e Moral do autor, conceituando-os e 
distinguindo-os. Por fim, analisa-se o Direito Autoral contido na Constituição como direito fundamental. 
Como objetivo secundário tem-se a prevenção de casos de plágios por desconhecimento dos escritores 
das normas de direitos autorais que os protegem. Quanto à metodologia empregada neste trabalho, foram 
utilizadas as técnicas do referente, do conceito operacional, da categoria e da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Direito Autoral. Constituição. Direito Fundamental. Literatura.

Introdução
O Direito autoral não fora desde sempre comentado ou tido como uma preocupação para a sociedade. 
Antigamente, escreviam por escrever, sem se preocupar diretamente com seus direitos.

Tem-se como objetivo primordial deste trabalho analisar os direitos autorais de obras literárias como direitos 
fundamentais, protegidos pela Constituição. 

Para isso, tratar-se-á sobre o conceito geral do Direito Autoral e suas peculiaridades e características de 
acordo com a Lei 9610/98. Após, será observada a diferença entre Direitos Patrimoniais e Direitos Morais do 
autor, subdivisão esta apresentada pela Lei 9610/98. 

Por fim, será discutida a relação dos Direitos Autorais das obras literárias, consolidados pela Lei 9610/98, com 
os Direitos Fundamentais presentes na Constituição Brasileira de 1988, mais precisamente, em seu artigo 5º.  

Partindo da perspectiva de que cada um tem seu direito de expressão, assim como o de proteção à propriedade 
intelectual, analisar-se-á como os Direitos Autorais se enquadram no rol de Direitos Fundamentais 
Constitucionais, permitindo-lhes a proteção e as garantias que a Constituição lhes oferece.

Quanto à metodologia empregada neste trabalho, foram utilizadas as técnicas do referente, do conceito 
operacional, da categoria e da pesquisa bibliográfica.

Do direito autoral
De acordo com o artigo 1º da Lei 9.610/98, direito autoral são “os direitos do autor e os que são conexos”386. 
Logo, é o direito do autor ou do titular do direito (seja ele pessoa física ou jurídica) em relação às suas obras 
artísticas, literárias ou científicas, desfrutando dos benefícios morais e patrimoniais destas. 

384 Mestranda em Ciência Jurídica pela UNIVALI com dupla titulação com a Universidade de Alicante. Advogada. E-mail: 
helenali.liebl@gmail.com
385 Professora do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, doutora em ciênciaJurídica. E-mail 
lupaulocoelho@univali.br.
386 Art. 1º: Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os 
que lhes são conexos. BRASIL. Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/
consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/06/Lei9610_ Consolidada_Consulta_Publica.pdf. Acessado em: 20 
abr. 2020.
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Tido como um conjunto de direitos, visa resguardar as ideias expressadas, preservando aos autores um 
direito de reprodução dos trabalhos, que é exclusivo387. Segundo Pedro Paranaguá388, os direitos autorais 
têm como função “remunerar os autores por sua produção intelectual”.

A lei 9.610 de 1998 protege os direitos do autor de quem utiliza as suas criações, ou seja, protege e configura 
as relações entre o autor e quem está utilizando suas obras, como no caso entre escritor e editora.

O artigo 11 da LDA define o autor como “a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”, ou 
seja, aquele que escreveu o livro, portando todos os direitos sobre a sua obra.

Assim, a pessoa jurídica poderá ser detentora dos mesmos direitos ou de alguns destes concedidos ao 
autor389. Porém não poderá criar, já que somente um Ser Humano pode fazer isto. Nesse sentido, Pedro 
Paranaguá390 afirma que “ainda que a pessoa física seja para sempre a autora da obra, o titular legitimado a 
exercer os direitos sobre esta pode ser uma pessoa jurídica ou física distinta do autor.”

A LDA protege o titular dos direitos que nem sempre será o autor, já que ele poderá transferir seus direitos 
para um terceiro, continuando sendo autor da obra, porém não terá mais os direitos econômicos. Poderá, 
também, transferir os direitos para a editora, que será responsável pela publicação, e esta é quem será titular 
dos direitos autorais391.

Muitos acreditam no fato de que, para o autor ter direito sobre a sua obra, ele precisará comprovar a autoria, 
fazendo, para tanto, um registro, como é o caso de imóveis. Entretanto, conforme se extrai do artigo 18 da 
6910/98, para que haja uma proteção das obras, não se faz necessário o seu registro. Todavia, este servirá 
como prova de autoria, sendo que, em determinados casos, ele será imprescindível para comprovar quem 
declarou primeiro publicamente, pois em tempo de internet, em que todos têm acesso a tudo, estar-se-á 
suscetível a plágio e só se conseguirá o integral direito autoral quando ficar comprovada a autoria.

Este registro, conforme o artigo 19 da Lei 9610/98392, deverá ser feito nos órgãos públicos contidos no artigo 
17 da Lei 5988/73. No caso de obras literárias, o registro deve ser feito junto à Biblioteca Nacional, devendo-
se pagar a taxa estabelecida, pois conforme consta no artigo 20 da Lei 9610/98393, tal serviço não é gratuito.

O artigo 5º, inciso I da Lei 6910/98, define a Publicação como um “oferecimento de obra literária, artística ou 
científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito 
de autor, por qualquer forma ou processo”.

Assim, o escritor ou quem seja titular do direito autoral, ao oferecer a sua “escrita” ao público, a estará 
publicando, e é a partir de então que poderão ocorrer os plágios. 

Carlos Souza define plágio como o “vocábulo que chega ao português pelo latim plagium, [...], que significava, 
em suas origens, o desencaminhamento de escravos por meios oblíquos”.

Plágio é crime e está contido no artigo 184 do Código Penal394, tendo a forma simples e a qualificada. É um 
crime difícil de ser detectado, por ser do tipo dissimulado, ou seja, a “cópia” fora encoberta, pois o plagiador 
cria uma nova obra em cima da verdadeira. 

As obras literárias estão protegidas pelo artigo 7º da Lei 9610/98: 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas.

387 OLIVEIRA, Rodolpho Silva. Direito Autoral: Evolução e Funcionalidade. Revista Âmbito Jurídico. Disponível em: 
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10853& revista_caderno=7. Acessado em: 
20 abr. 2020.
388 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2009. p. 70.
389 Art. 11, Lei 9610/98. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos 
nesta Lei.
390 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. p. 39.
391 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. p. 40.
392 Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973.
393 Art. 20, Lei 9610/98: Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo 
de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado 
o registro das obras intelectuais.
394 Art. 184, Código Penal - Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, ou multa.



119

Essa proteção irá abranger também o título, desde que original ou que não se confunda com outra obra de 
mesmo gênero que fora divulgada por outro antes395.

De acordo com o artigo 3º da Lei 9610/98396, os direitos autorais são tidos como bens móveis, ou seja, podem 
ser removidos sem alterar a sua essência ou sua destinação econômico-social, assim, são encontrados no 
artigo 82 do Código Civil Brasileiro397.

Em havendo coautoria, se deve analisar, primeiramente, se a obra é divisível ou não, ou seja, se é uma 
“coletânea de contos, crônicas ou poemas, que reúne textos de diversos autores”398, sendo perceptível a 
autoria de cada coautor, assim se terá uma obra divisível.

Quando uma obra for indivisível, nenhum autor da obra pode publicá-la ou autorizar a sua publicação sem o 
consentimento dos demais, sob pena de responder por perdas e danos, de acordo com o que estabelece o 
artigo 32 da LDA:

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de 
responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar lhe a publicação, 
salvo na coleção de suas obras completas.

Assim, após a análise das peculiaridades gerais dos direitos autorais, parte-se para a análise da sua subdivisão. 

Do direito patrimonial e moral do autor
O Direito Autoral na lei 9.610/98 é subdividido em dois tipos: Direitos Morais e Direitos Patrimoniais.

Direitos morais são os que irão assegurar a autoria da criação pelo autor da obra literária399, assegurando 
que “o autor será sempre referido como o criador da obra”400, assim, o seu objetivo é defender a relação do 
escritor com a sua obra, sendo intrasferíveis e irrenunciáveis, por serem direitos personalíssimos.

O Artigo 24 da referida lei estabelece quais são esses direitos:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do 
autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos 
que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 
quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de 
outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua 
memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será 
indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

395 Art. 10, Lei 9610/98: A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do 
mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.
396 Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.
397 Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social.
398 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. p. 42.
399 ECAD. O que é direito autoral? Disponível em: http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/
Paginas/default.aspx. Acessado em: 20 abr. 2020
400 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. p. 43.
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Já os direitos patrimoniais são os que fazem referência à utilização econômica da obra literária, podendo ser 
transferidos ou cedidos a outras pessoas por meio do consentimento do autor, o qual irá conceder o direito 
de representar e/ou utilizar as obras.

De acordo com o que afirma Pedro Paranaguá e Sergio Branco401, “são os que autorizam seu titular a explorar 
a obra economicamente”, regulando, para tanto, o exercício do poder econômico do escritor para com a 
utilização do livro por terceiros (editora, por exemplo).

O artigo 28 da Lei 9610/98402 estabelece que o autor poderá utilizar, fruir e dispor da sua obra, ou seja, fazer 
jus ao seu direito patrimonial, que diferente do direito moral, seria um direito tangível. 

Assim, outra pessoa só poderá utilizar a obra literária quando obtiver uma autorização prévia e expressa do 
autor, conforme consta no artigo 29 da Lei 9610/98:

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais 
como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração 
da obra;

[...]

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

[...]

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

[...]

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Portanto, para que uma editora possa fazer qualquer tipo de alteração do livro, ou qualquer reprodução, 
publicação, propaganda, adaptação, entre outros, ela precisará da autorização do autor, autorização 
esta que muitas vezes estará incluída no contrato, no início da prestação dos serviços. Por isso é que se 
faz necessária e de extrema relevância a boa interpretação e análise do contrato editorial, para que não 
ocorram inconvenientes no futuro, devendo constar todos os dados da obra e do autor, além da quantidade 
de exemplares.

Mister ressaltar que, de acordo com o artigo 30, § 2º, a editora ou quem for reproduzir a obra se responsabilizará 
por manter tudo registrado para que o autor possa fiscalizar o “aproveitamento econômico da exploração”403.

O artigo 39 da Lei 9610/98404 traz a incomunicabilidade dos direitos patrimoniais do autor, ou seja, desde 
que não haja pacto antenupcial em contrário, aqueles não se comunicarão, assim, os direitos patrimoniais 
do criador da obra literária não passarão ao seu cônjuge se não tiver pacto antenupcial que diga o contrário, 
porém os rendimentos que se resultaram da exploração (reprodução e venda das obras) sim.

401 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sergio. Direitos Autorais. p. 43.
402 Art. 28, Lei 9610/98 - Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
403 Art. 30. § 2º, Lei 9610/98 - Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e 
controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a 
fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.
404 Art. 39, Lei 9610/98 - Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, 
não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário.
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Da efetividade do direito autoral perante a  
constituição federal
Direitos fundamentais “são aqueles direitos inerentes à própria condição humana e que estão previstos pelo 
ordenamento jurídico” 405. São tidos como fundamentais porque dizem respeito a situações jurídicas que sem 
elas as pessoas nem sobreviveriam, além do que são universais e inerentes a qualquer cidadão.

Os direitos autorais são tidos como direitos de propriedade, e em sendo considerados assim são, portanto, 
garantidos pela Constituição e tidos como Direitos Fundamentais, conforme estabelece o artigo 5º, incisos 
XXII e XXIII:

Art. 5º: [..] XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.

No inciso IV, do artigo 5º406, há a liberdade de pensamento, vedando o anonimato, devendo respeitar o 
direito de resposta de quem tiver algum direito violado por conta do que fora escrito, nesse sentido:

Qualquer um pode se manifestar, mesmo anonimamente, tendo a proteção da lei. Em relação à publicações 
de livros, podem ser escritos o que cada autor quiser, entretanto, devem ser levados em conta outros incisos 
contidos no art. 5º que asseguram o direito de resposta da pessoa que teve algum direito violado por outrem, 
o direito à liberdade de crença e, principalmente, os contidos no inciso X que apontam para a imagem, vida 
privada, intimidade e honra das pessoas407. 

Assim, há a possibilidade, mesmo que rara, de publicação de obras literárias anônimas, bem como por meio 
de pseudônimos (mais utilizado se comparado com o anonimato), nesses casos a LDA protege os direitos 
patrimoniais por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano posterior ao da primeira publicação408. 

Vindo a ser conhecido antes desse prazo expirar, aplicar-se-á o prazo normal de proteção das obras, que é a 
vida do autor mais 70 anos409. 

Também há como direito fundamental do escritor a liberdade de expressão contida no inciso IX do artigo 
5º410, sem censura ou licença.

A Constituição também assegura aos escritores o direito de utilizar, publicar ou reproduzir as suas obras, de 
forma exclusiva, conforme assegura o inciso XXVII do referido artigo, podendo transferir a quem decidir.

Também como direito fundamental, tem-se o de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras, como já 
citado no tópico acima, assim, o direito à fiscalização é um direito fundamental, assegurado pela Constituição 
no inciso XXVIII, b do artigo 5º411, e não tão somente pela Lei 9610/98.

Portanto, como se observou, os direitos autorais dos escritores de obras literárias estão, também, assegurados 
pela Constituição Federal, sendo considerados, então, um Direito Fundamental.

Considerações finais
Pelo o que restou exposto, conclui-se que os Direitos Autorais das obras literárias são também protegidos 
pela Constituição, embora não totalmente explícitos em seus incisos do artigo 5º, em que se trata dos Direitos 
405 FIRMINO, Nelson Flávio. Curso de Direitos Fundamentais. Curitiba. Juruá. 2013. p. 127
406 Art º IV, CRFB– é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
407 LIEBL, Helena; COELHO, Luciana de Carvalho. Cessão e Licença de Direitos Autorais. Produção Científica 
CEJURPS. Ed. da Universidade do Vale do Itajaí. 2014.
408 Art. 43, Lei 9610/98 - Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas 
ou pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.
409 Art. 43. Parágrafo único, Lei 9610/98 - Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor 
se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo.
410 Art. 5º, IX, CRFB/88 – é livre a expressão da atividade, intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.
411 Art. 5º, XXVIII, CRFB/88 - são assegurados, nos termos da lei: b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais 
e associativas;
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Fundamentais. Cada obra literária deve ter seus direitos assegurados e protegidos, assegurando a liberdade 
de pensamento, de expressão, publicação e fiscalização da obra.

Infelizmente, não se dá tanta relevância às obras literárias, achando-as meros fetiches, utopias e meros 
devaneios dos escritores, ocorrendo descasos com os Direitos Fundamentais dos autores e da própria criação. 
Deve-se ter em mente que literatura faz parte da evolução e da história da humanidade, sendo essencial para 
o conhecimento e o crescimento do ser humano quando aquela tem em sua essência os valores que uma 
sociedade precisa, repassando-os a quem a lê.

Portanto, os Direitos Autorais das Obras Literárias são também fundamentais, devendo ser respeitados como 
tais, assim como estabelece a Constituição Brasileira.
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Resumo: As normas legais asseguram o direito à privacidade, garantindo a inviolabilidade, sem justa causa 
jurídica aos dados e às informações de qualquer cidadão. Deste modo, a previsão legal para o acesso ao 
prontuário do paciente é altamente restritiva. Neste cenário, o objetivo do artigo foi identificar amparo ético 
para o uso do prontuário como fonte de pesquisa científica sem autorização prévia do paciente. Para tanto, 
foi realizado um estudo bibliográfico e documental à luz do direito à privacidade e sua confluência com 
as diretrizes éticas para pesquisas com seres humanos, consubstanciado na legislação brasileira e demais 
literaturas pertinentes. Concluiu-se que o caráter personalíssimo do prontuário exige que seu acesso seja 
realizado exclusivamente após a autorização do paciente, decisão de autoridade competente ou grande 
interesse público. 
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Introdução
No paradigma da Quarta Revolução Industrial413, a informação e os dados pessoais emergem, segundo a 
The Economist414, como forte ativo ou petróleo dos novos tempos. Dados e informações se apresentam 
como meios para o desenvolvimento de estratégias de longo prazo, revelando causalidades, orientando 
e direcionando comportamentos, podendo ser utilizados, inclusive, no âmbito da segurança, da saúde, dos 
seguros, entre outros415.

A Constituição brasileira prevê a proteção à privacidade e aos dados de todo cidadão brasileiro416. O direito 
à privacidade, tipificado como direito da personalidade, busca resguardar a integridade e a dignidade da 
pessoa417. A privacidade é frequentemente considerada como uma “porta de entrada” que reforça outros 
direitos, incluindo o direito à igualdade, à não discriminação, à liberdade de expressão, dentre outros418.

Em certa perspectiva, os regulamentos legais sobre privacidade possuem forte relação entre o direito ao sigilo 
com a liberdade do indivíduo em compartilhar informações pessoais conforme sua necessidade e vontade. 
Este é o caso, por exemplo, do paciente que revela ao médico informações pessoais, única e exclusivamente, 
pela sua condição clínica419.

Apesar da legislação brasileira prever medidas em favor da proteção dos dados pessoais, tais quais aqueles 
inseridos em prontuários de pacientes, é comum e banal a violação destes direitos no dia a dia420, inclusive 
nos hospitais421. O uso indevido de informações e de dados pessoais por pessoas não autorizadas pode ser 
exemplificado pelo conhecido escândalo da Cambridge Analytica, revelado pelo The Guardian422. Por vezes, 
situações como estas ganham importância somente quando a vítima busca reparar sua perda em ação judicial.

Incluso neste cenário, tem sido prática de diversos pesquisadores acessar prontuários como fonte de estudos 
científicos. Por conta disto, são frequentes as tensões entre os pesquisadores e os Comitês de Ética em 
Pesquisa423, sobre os quais recai a responsabilidade de aprovar, ou não, o estudo424. 

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar as hipóteses legais que amparam o acesso 
ao prontuário do paciente sem seu consentimento prévio, na expectativa de fundamentar o uso ético deste 
documento como fonte de pesquisa científica. Este estudo tem natureza bibliográfica e documental.

 

Diretrizes éticas em pesquisas com seres humanos
No Brasil, as diretrizes éticas em pesquisa com seres humanos são expressas, inicialmente, nas resoluções 
publicadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Tais diretrizes incorporam referenciais da bioética, tais 
413 SCHWAB, K. A quarta revolução industrial. [S.l.]: Edipro, 2015.
414 THE ECONOMIST, 2017. A Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft - são as empresas listadas com as cinco mais valiosas 
do mundo. Seus rendimentos, coletivamente falando, acumularam mais de US $ 25 bilhões em lucro líquido no primeiro trimestre 
de 2017. Ainda que de formas distintas, todas elas, segundo The Economist, exploram a informação e os dados pessoais como 
matéria-prima.
415 SIMITIS, Spiros. Privacy - An Endless Debate? California Law Review, Berkeley, v. 98, n. 6, p.1989-2005, dez. 2010.
416 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2019.
417 CANCELIER, M. V. D. L. O Direito à Privacidade hoje: perspectiva histórica e o cenário brasileiro. Sequência, Florianópolis, 2017. 
213-239
418 UNESCO. Direitos humanos e criptografia. Rio. Paris: [s.n.], 2016. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2018/10/
direitos-humanos-e-criptografia-1.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2020
419 VILLAS-BOAS, M. E. O direito-dever de sigilo na proteção ao paciente. Revista Bioética, 23, n. 3, 2015. 
420 Caso Caroline Dieckmann - https://veja.abril.com.br/tecnologia/lei-carolina-dieckmann-entra-em-vigor-nesta-terca-feira/.  
Casos de dados de pacientes vazados na internet - https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2607201123.htm.
421 SILVA JUNIOR, D.D.N.E.A. Privacidade e confidencialidade de usuários em um hospital geral. Revista Bioética, Brasília, 25, n. 3, 
2017. 
422 A coleta ostensiva de dados permitiu desenvolver perfis psicométricos das pessoas com a finalidade de enviar propaganda política 
personalizada. O caso foi revelado pelo The Guardian a partir da delação de Wylie, que afirmou o objetivo de moldar a opinião 
pública americana na última eleição presidencial (CADWALLADR; GRAHAM-HARRISON. Houve uma multa de 5 bilhões de dólares 
ao Facebook pela quebra de privacidade dos seus usuários. (POZZI).
423 CONEP. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Carta Circular nº. 039 de 30 de setembro de 2011, uso de dados de prontuários 
para fins de Pesquisa. Brasília. 2011
424 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, diretrizes e normas éticas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 2012.
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como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, visando assegurar os direitos e os 
deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado425. Os pilares 
da resolução CNS 466/12 e suas complementares estão alicerçados na legislação brasileira, em princípios da 
bioética e em diplomas internacionais. 

A resolução destaca que todo o progresso e avanço devem, sempre, respeitar a dignidade, a liberdade e a 
autonomia do ser humano, estabelecendo, por fim, que todos os Projetos de Pesquisa que envolvem seres 
humanos como participantes, independentemente da área do conhecimento, devem ser apreciadas pelo 
Sistema CEP-CONEP antes do início das coletas de dados. 

Assim, as pesquisas envolvendo seres humanos são definidas como sendo aquelas que “individual ou 
coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de 
forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos”. Assim, 
mesmo que a previsão metodológica para a coleta dos dados seja, por exemplo, uma observação, entrevista, 
questionário ou dados secundários, desde que não sejam de acesso ou domínio público426, o Sistema CEP-
CONEP deverá apreciar o Projeto de Pesquisa.

Nesta conjuntura, o colegiado do CEP delibera sobre os projetos de pesquisa submetidos a ele, a fim de 
assegurar que a proposta atenda aos fundamentos da eticidade da pesquisa, dentre eles, o respeito ao 
participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, a ponderação entre riscos e benefícios, a garantia de 
que danos previsíveis serão evitados e a relevância social da pesquisa. Além de atender aos demais requisitos 
da resolução CNS 466/12, o colegiado, conforme o caso, deve observar outras resoluções. 

Prontuário do paciente
O Conselho Federal de Medicina427 define que o prontuário é: 

[...] documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir 
de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, 
sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade 
da assistência prestada ao indivíduo.

Os dados do prontuário devem proporcionar atendimento, diagnóstico e tratamento da forma mais eficiente 
possível. Este documento se torna, ainda, um instrumento de defesa, para médicos e pacientes, em caso de 
possíveis processos, prejuízos e irregularidades, ou ainda em caso de reivindicações de direitos perante o 
hospital e o poder público428.

O prontuário é fonte de informação sobre o desenvolvimento, o histórico, as prescrições e as eventuais curas 
de patologias e de sua qualificação como meio de comunicação e integração entre paciente, equipe de saúde 
e médico. O prontuário possui caráter personalíssimo429 e por isso tem por garantia a não exposição da vida 
pessoal do paciente.

É danoso ao paciente e à sua relação com o profissional da saúde se suas informações chegassem ao 
conhecimento de outras pessoas com quem ele não escolheu compartilhá-las. A resolução do CFM430 
ilustra o caso de um usuário de drogas que tem vergonha da família e não quer que ela saiba desta sua 
conduta, afirmando ainda que estas confidências feitas ao médico, e por vezes registradas em prontuário, 
são invioláveis, mesmo depois da morte431. 

Deste modo, o prontuário é um conjunto de dados pessoais que diz respeito ao paciente, sendo imperativo 
assegurar a sua confidencialidade nos termos da lei.
425 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012.
426 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 510 de 7 de abril 2016, dispõe sobre as normas éticas aplicáveis a pesquisas em 
Ciências Humanas e Sociais. Brasília, 2016.
427 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1638 de 9 de agosto de 2002, define prontuário médico e dá outras providências. 
Brasília. 2002.
428 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Guia de recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente e 
outros documentos de enfermagem. Brasília, p. 52. 2015.
429 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.  Nota Técnica do Setor Jurídico nº 002/2012. Brasília, p. 15. 2012.
430 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1997 de 16 de agosto de 2012, altera a redação do artigo 77 do Código de Ética 
Médica. Brasília, p. 5. 2012.
431 FONSECA, M.R; LIMA, C.V.T.C. Processo-Consulta CFM Nº 4.384/07.CFM. Brasília. 2010
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O direito à privacidade 
A privacidade envolve todos os relacionamentos humanos, inclusive os objetivos, tais como as relações 
comerciais e profissionais, representando, ainda, aquilo que nos pertence e que decidimos compartilhar ou 
não432.

A Resolução 510 do CNS433 estabelece que a privacidade é o:

[...] direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de 
resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo uma garantia de que essas escolhas de vida 
não sofrerão invasões indevidas, pelo controle público, estatal ou não estatal, e pela reprovação social a partir 
das características ou dos resultados da pesquisa.

A proteção à privacidade está prevista na Constituição, no Código Civil, no Código Penal; no Código de 
Processo Civil; no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações.

O Código Civil434 estabelece que “os direitos da personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. De forma semelhante, a Convenção Americana de 
Direitos Humanos435 e a Declaração Universal de Direitos Humanos436 dispõem sobre a proteção aos direitos 
à intimidade e à vida privada. 

A Lei de Acesso à Informação437 prevê proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas 
cujas informações estejam em poder do Estado. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais438 (LGPD) disciplina 
a proteção de dados pessoais, fortalecendo a intenção Constitucional de assegurar os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade.

Hipóteses legais para acesso ao prontuário do 
paciente sem sua autorização prévia
A Carta Circular nº. 039/2011439 da CONEP, que trata do uso de dados de prontuários para fins de Pesquisa, 
registra as dificuldades enfrentadas pelos CEPs frente aos estudos que envolvem utilização de prontuários 
dos pacientes. 

A CONEP afirma que:

A avaliação ética de projetos de pesquisa envolvendo dados de prontuário cabe, inicialmente, ao Comitê de Ética 
em Pesquisa presente na instituição proponente do estudo, que deve considerar em tal análise o contexto em 
que a pesquisa está inserida e todos os documentos apresentados juntamente ao projeto. A partir do momento 
em que o CEP aprova o estudo ele se torna corresponsável pela realização do mesmo.

Ressalta também que os dados do prontuário são de propriedade única e exclusiva do próprio paciente, 
que forneceu tais informações em uma relação de confidencialidade entre ele e o médico, afirmando em 
seguida que o acesso aos prontuários deve obedecer às disposições éticas e legais brasileiras. Reforça as 
determinações de que cabe aos CEPs a responsabilidade de analisar a solicitação dos pesquisadores para 
acessar prontuários, visando realizar suas pesquisas. 

O prontuário, mesmo o eletrônico, oferece significativas limitações ao arquivamento, risco de quebra de 
privacidade e extravio, qualidade e clareza dos registros e consequentes dificuldades para tomada de decisão. 
O Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas reconhece que as abordagens à proteção da 
privacidade comumente utilizadas nas pesquisas com dados e informações secundárias oferecem proteção 
limitada à privacidade do indivíduo440.

432 MENDES, G. F. Curso de direito constitucional. 12 ed.São Paulo: Saraiva, 2017.
433 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 510 de 7 de abril 2016.
434 BRASIL. Lei 10.406 de 2002. Institui o Código Civil.
435 BRASIL. Decreto 678 de 6 de novembro de 1992, promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Brasília, 1992.
436 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.
aspx?LangID=por>. Acesso em: 08 mar. 2020.
437 BRASIL. Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, Lei de acesso à informação. Brasília, 2011.
438 BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, 2018.
439 CONEP. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Carta Circular nº. 039 de 30 de setembro de 2011.
440 CONSELHO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CIÊNCIAS MÉDICAS. Diretrizes éticas internacionais para pesquisas 
relacionadas a saúde envolvendo. Brasília, p. 244. 2018.
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Considerando a inexistência de previsão legal objetiva e específica para o acesso de prontuários, por parte de 
pesquisadores, sem o consentimento dos pacientes, cabe ao colegiado do CEP ponderar sobre os riscos e os 
benefícios, individuais e coletivos, considerar a relevância social da pesquisa e a legislação.

O Conselho Federal de Medicina441, o Conselho Federal de Enfermagem442, o Conselho das Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas443 e o Conselho Nacional de Arquivos444 afirmam que uma das funções 
do prontuário é “apoiar a pesquisa”. No entanto, nenhum deles oferece hipóteses objetivas para o acesso ao 
prontuário sem a autorização do paciente, muito pelo contrário, todos asseveram seu caráter personalíssimo 
e a obrigatoriedade de autorização pelo paciente ou por autoridade competente.445,446

A Lei 13.787/18, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o 
armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente, não faz menção sobre o acesso ao prontuário sem 
autorização do paciente.

Por sua vez, apesar da LGPD não citar explicitamente o prontuário, ela permite inferências sobre o tema na 
medida que traz o conceito de dado pessoal sensível.  Inclui neste conceito qualquer informação ou dado 
sobre a origem racial ou étnica, à saúde, à vida sexual, à genética, dentre outros. A LGPD estabelece uma 
série de hipóteses447 para o tratamento de dados sensíveis sem a autorização prévia de seu proprietário. 
Dentre estas hipóteses está a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, 
a anonimização dos dados pessoais448. 

De outra forma, apesar de não estar elencado no âmbito do art. 11 da LGPD, o art. 13 estabelece que os 
órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais para a realização de estudos em saúde 
pública, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico, desde que observados os 
devidos padrões éticos relacionados à pesquisa. Embora não sejam mencionados expressamente os dados 
sensíveis nesta autorização, parece razoável considerar a abrangência dos dados em prontuários.

Com observância à proteção da pessoa e seus dados, a LGPD determina que o tratamento seja restrito à 
finalidade do estudo, imputando a responsabilidade pela segurança da informação ao órgão de pesquisa, 
não permitindo, em circunstancia alguma, a transferência dos dados a terceiros. Impõe-se, ainda, que o 
tratamento deve respeitar os padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas, como aqueles impostos por 
Códigos de Ética, princípios de Bioética, diretrizes internacionais e procedimentos estabelecidos pelo Sistema 
CEP-CONEP.

Imperativo destacar o posicionamento de Konder449, que aponta que, no contexto da LGPD, o princípio da 
finalidade ganha relevo em detrimento da determinação legal de consentimento do paciente. Tal afirmação 
ampara o entendimento de que, em um Estado Democrático de Direito, não existe nenhum direito absoluto450. 
A própria Constituição autoriza a quebra de sigilo pela autoridade judicial ao se considerar o princípio 
constitucional da reserva de jurisdição.

Contudo, mesmo quando o interesse público predomina sobre o particular, a inviolabilidade da 
privacidade reclama certas restrições, obrigando à análise caso a caso. As violações a qualquer 
direito individual precisam ser proporcionais ao benefício à sociedade e possuir claro amparo legal 

441 Código de Ética Médica, artigos. 11, 70, 102, 103, 105, 106, 108. Parecer CFM n° 08/2005; Parecer CFM nº 06/2010; Resoluções 
do CFM n° 1605/2000, 1638/2002, 1639/2002, 1642/2002; 1997/2012.
442 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Guia de recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente e 
outros documentos de enfermagem. Brasília, p. 52. 2015.
443 CONSELHO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CIÊNCIAS MÉDICAS. Diretrizes éticas internacionais para pesquisas 
relacionadas a saúde envolvendo.
444 CONARQ. Conselho Nacional de Arquivos. Resolução 22 de 30 de junho de 2005, Dispõe sobre as diretrizes para a avaliação de 
documentos em instituições de saúde. [S.l.]. 2005.
445 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.605 de 29 de setembro de 2000, dispõe sobre acesso ao Prontuário Médico. 
Brasília. 2000.
446 CONSELHO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CIÊNCIAS MÉDICAS. Diretrizes éticas internacionais para pesquisas 
relacionadas a saúde envolvendo.
447 BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, artigo 11, inciso II.
448 BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, art. 7º, IV e no art. 11, II, alínea “c”.
449 KONDER, Carlos Nelson. O tratamento de dados sensíveis à luz da Lei 13.709/2018. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, 
Milena Donato. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2019. p. 445-463.
450 SILVA JUNIOR, E.M.D. No Estado Democrático, não existe nenhum direito absoluto. Consultor Jurídico, São Paulo, 27 mar. 2007
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e ético. Direitos, como a vida, a incolumidade física e psíquica, o próprio corpo, o nome, a honra, a 
privacidade, as intimidades, dentre outros, não podem ser transferidos a terceiros nem após a morte451. 
 
 

Considerações finais
O artigo reforça o caráter personalíssimo do prontuário. Trata-se de documento sigiloso cuja inviolabilidade 
deve ser garantida em atendimento ao direito constitucional à privacidade e à intimidade. De outra forma, foi 
possível verificar que documentos produzidos por diferentes entidades, nacionais e internacionais, qualificam 
o prontuário como instrumento de grande importância e de apoio à pesquisa.

Demonstrou-se também a ausência de normas legais e diretrizes da ética em pesquisa sobre o acesso a 
prontuários como fonte de pesquisa, que autorizem, objetivamente, o seu acesso sem prévia autorização do 
paciente. 

Restou evidenciado que o acesso aos prontuários como fonte de pesquisa necessita de autorização do CEP, 
ponderando os riscos e os benefícios, individuais e coletivos, a relevância social da pesquisa e a legislação.

Concluiu-se, portanto, que o caráter personalíssimo do prontuário e as normativas existentes exigem que seu 
acesso por terceiros seja realizado exclusivamente após a autorização do paciente, decisão de autoridade 
competente ou grande interesse público.
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CRÉDITO DE CARBONO:  
PARA O BEM OU PARA O MAL?

CARBON CREDIT: FOR THE GOOD OR FOR THE EVIL?

Joyce Monteiro Rodrigues452

Resumo: O presente artigo se propõe a compreender o atual cenário acerca do meio ambiente, os acordos 
envolvendo a sua defesa, a criação do mercado de carbono, discorrer sobre a possibilidade desta moeda 
estar sendo usada como meio para retardar a troca de meios energéticos e visar apenas o desenvolvimento 
econômico. O método utilizado na elaboração foi a pesquisa bibliográfica e documental. O artigo procurou 
evidenciar o cenário ambiental, contextualizar com dados e referências, além de situar o leitor acerca da 
alternativa encontrada pelos grandes governantes para proteger o meio ambiente e fomentar a economia de 
países em desenvolvimento. Ele possui como objetivo geral analisar como funciona o mercado de carbono e a 
quem ele pode beneficiar. Como considerações finais, apurou-se que o mercado de crédito de carbono pode 
ser usado tanto para o benefício econômico de países emergentes como também ferramenta de perduração 
dos atuais meios de produção energética.

Palavras-chave: Aquecimento Global; Crédito de Carbono; Acordos Internacionais.

Introdução
O cenário mundial ambiental é de grande preocupação para todos, principalmente aos governantes, baseando-
se no conhecido fato de que a poluição não possui barreiras, ela ultrapassa fronteiras e não respeita limites 
de estados. O ser humano, com a sua ganância e emergência de consumir e construir, acabou por tornar a 
situação ambiental cada vez mais emergente, sendo assim, apresentar-se-á no primeiro capítulo como se 
encontra o ambiente e o quão preocupante os resultados obtidos são. 

Tendo o ambiente sido assunto de debate desde que se tem conhecimento dos perigos que se proporciona 
a nós mesmos, depredando-o, sendo assim, convenções ambientais, acordos internacionais e outras 
medidas têm sido tomadas e discutidas todos os anos para que se possa em comum trabalho desacelerar e 
possivelmente mudar esse cenário tão preocupante. 

A solução mais viável neste momento, segundo os acordos propostos pelos países, foi, no Protocolo de Quioto, 
o Mercado de Carbono, nele se utiliza o crédito de carbono como meio de estimular o uso de ferramentas 
que respeitem o meio ambiente no meio industrial e tecnológico.

Sendo assim, os objetivos específicos da pesquisa são: fazer uma introdução histórica e conceitual sobre o 
meio ambiente e os problemas a ele causado pelos seres humanos; dissertar sobre os acordos que visam à 
defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável utilizados nesse artigo; analisar como acontece a 
comercialização de crédito de carbono, se ela é boa ou não e seu lado positivo e negativo. O trabalho possui 
como objetivo geral analisar como funciona o mercado de carbono e a quem ele pode beneficiar.

Para realização deste artigo, foram utilizadas a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica para obter-se 
os dados. A pesquisa bibliográfica foi feita por meio de consulta a artigos, revistas, livros e matérias do meio 
eletrônico.

452 Acadêmica do Curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. joyrodriguez@edu.
univali.br
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A crise climática  
Este primeiro capítulo tem como objeti vo a compreensão do atual cenário ambiental e entender o que 
seriam as mudanças climáti cas, as crises ambientais que levaram à criação do mercado de carbono além do 
efeito estufa. 

Desde o início da primeira revolução industrial as mudanças climáti cas têm sido um assunto de suma 
importância no que se remete ao cenário internacional por conta de a poluição não possuir barreiras, “A 
Terra é uma totalidade complexa fí sica/biológica/antropológica”453 e “a ameaça ecológica ignora as fronteiras 
nacionais”454. Este fenômeno das mudanças climáti cas é considerado como a mais séria ameaça de todas, 
segundo os cienti stas, para todas as formas de vida com impactos não só sob o meio ambiente, mas também 
às ati vidades humanas455. Segundo Giddens, “A ciência e a tecnologia estão inevitavelmente envolvidas e 
nossas tentati vas de fazer face a esses riscos, mas também contribuíram para cria-los”.456

É claro que a oscilação do clima é natural e já ocorreu diversas vezes no passado; essa mudança se faz essencial 
para evolução das espécies, além disso, o planeta terra já passou por diversas alterações extraordinárias 
durante sua história de 4,5 bilhões de anos457. 

Sendo assim, é possível que o indivíduo pense que essas alterações climáti cas são o início de um novo ciclo, 
um acontecimento normal, porém como mostra a Figura 1, somente nos últi mos 50 anos houve um aumento 
exorbitante de temperatura. Segundo Giddens, “A mudança do clima global e os riscos que a acompanham, 
por exemplo, resultam provavelmente de nossa intervenção no meio ambiente. Não são fenômenos 
naturais”458.

Após o ano de 1980, várias crises ambientais começaram a aparecer e preocupar o mundo, tais como 
Chernobyl, a poluição de importantes rios como o Reno, problemas em países industrializados como 
contaminação das águas, envenenamento dos solos, urbanização em megalópoles envenenadas pelo dióxido 
de enxofre, monóxido de carbono e pelo dióxido de azoto459. 

O que se tem hoje, após tantos anos desde a explosão desses acontecimentos é, por mais que se tenha criado 
uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, o aumento da temperatura global460 e a tentati va de 
responsabilizar o efeito estufa erroneamente, pois o mesmo é “um fenômeno natural e possibilita a vida 
humana na Terra”461. O que propicia a vida na terra é a presença de gases na atmosfera, caso eles não fossem 
453 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 63.
454 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria, p. 68.
455 LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. Curitiba: Juruá, 2008, p. 17.
456 GIDDENS; Anthony. Mundo em Descontrole. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 14.
457 LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. p. 19.
458 GIDDENS; Anthony. Mundo em Descontrole. p. 14.
459 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria, p. 69.
460 LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. p. 20.
461 EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL. MMA. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/195-
efeito-estufa-e-aquecimento-global. Acesso em: 02 mar. 2020.



132

presentes, a temperatura média seria muito baixa, porém, por conta da quanti dade insustentável de gases 
de efeito estufa que são emiti dos na atmosfera todos os dias, por ações do homem, ocasionando o efeito 
estufa antrópico que tem como consequência o crescimento da temperatura.

Sendo assim, a industrialização trouxe muitos benefí cios, mas também problemas por não se estar preparado 
para conectar o desenvolvimento econômico ao sustentável. Giddens diz que “Muitos dos novos ricos e 
incertezas nos afetam onde quer que vivamos, não importa quão privilegiados ou carentes sejamos. Eles 
estão inextricavelmente ligados à globalização.”462

Em 2007, foi publicado um conjunto de relatórios pelo Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), o 
qual demonstra que, por conta das ati vidades desenvolvidas pelos seres humanos, houve um grande aumento 
na emissão de dióxido de carbono. Acompanhada do aumento das emissões dos gases de efeito estufa desde 
a Revolução industrial, a temperatura aumentou463, e se não houver alteração do comportamento do homem 
moderno, a tendência é piorar se ela se manter nos níveis atuais (Figura 2): 

Legenda: A1: Futuro mundo de crescimento muito rápido e acaba por se desdobrar em 3 grupos: intensivo no 
uso de combustí veis fósseis (AIFI), fontes energéti cas não renováveis (AIT) e num equilíbrio entre todas as fontes.

A2: Mundo heterogêneo, autossufi ciência e preservação das identi dades locais

B1: Mundo convergente. Ênfase nas soluções globais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, até 
mesmo na melhoria da equidade, mas sem iniciati vas adicionais relacionadas com o clima.

B2: Mundo em que a ênfase está nas soluções locais para a sustentabilidade econômica social e ambiental464.

Na Figura 2, é possível identi fi car que até próximo aos anos 2000 não havia aumento considerável na 
concentração de carbono do mundo e que as projeções para as concentrações futuras, baseadas em como 
elas estão atualmente, tendem a piorar. Segundo Maria Eduarda Cury, “é de 415 miligramas por litro (mg/L). 
O número representa a maior concentração do composto químico na Terra desde os primeiros registros 
de existência humana no planeta.”465

Segundo Danielle Limiro: 

existe uma forte e clara correlação entre temperatura global e a emissão de gases de efeito estufa. Logo, a 
permanência das emissões de gases de efeito estufa nas taxas atuais ou acima delas acarretará um aquecimento 

462 GIDDENS; Anthony. Mundo em Descontrole. p. 15.
463 LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. p. 24.
464 CURRY, Maria. Níveis de CO2 na atmosfera aumentaram de forma nunca vista antes, EXAME, 14 maio 2019. 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/niveis-de-co2-na-atmosfera-aumentaram-de-forma-nunca-vista-
antes/. Acesso em: 03 maio 2019.
465 CURRY, Maria. Níveis de CO2 na atmosfera aumentaram de forma nunca vista antes. https://exame.abril.com.
br/ciencia/niveis-de-co2-na-atmosfera-aumentaram-de-forma-nunca-vista-antes/.
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adicional num futuro próximo.466

Em face às ameaças de profundas mudanças climáticas que afetariam a todos, surgiu a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Na busca por uma solução
Com base no atual cenário ambiental, é urgente a necessidade de reduzir os níveis de gases de efeito estufa, 
sendo assim, ao decorrer dos anos, foram pensadas várias medidas e acordos que pudessem atender a essa 
necessidade emergente, dentre eles, os mais importantes para a produção deste artigo foram: mudanças 
climáticas, é necessário salientar dois acordos internacionais: O Protocolo de Quioto e a Convenção e o 
Protocolo da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente:

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas tem o objetivo de estabilizar as concentrações 
de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência humana perigosa no sistema 
climático. 467

A UFNCCC define compromissos e obrigações para todos os países, visando ao equilíbrio climático em todo o 
planeta, e o Protocolo de Quioto acabou por complementar essas obrigações e estabelecer mecanismos para 
que elas fossem cumpridas mais facilmente468.

Em fevereiro de 2005, na vigência do Protocolo de Quioto, firmou-se como marco na tentativa coletiva de 
mitigar as mudanças climáticas469. A intenção do Protocolo é limitar as emissões de gases de efeito estufa 
(GEE), estabelecendo um limite global e um limite para cada país, e caso este seja excedido, a companhia que 
o excedeu teria que comprar créditos de carbono de outra companhia que não tenha feito.

É importante trazer que, para os países em desenvolvimento, há o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL). Derivado de uma proposta brasileira, ele permite que esses países alcancem o desenvolvimento 
sustentável por meio da implantação de tecnologias mais limpas por países desenvolvidos, possibilitando 
que esses cumpram suas metas no acordo470, visando à melhora do cenário ambiental. É o “comércio de 
créditos de carbono baseado em projetos de sequestro ou mitigação”471. Cada tonelada de CO2 que deixa 
de ser emitida, onde um MDL está sendo desenvolvido, gera um crédito de carbono e esse crédito pode ser 
vendido para os países desenvolvidos que estão dentro do acordo (Anexo I).

Em se tratando do Brasil, ele é um país em desenvolvimento, portanto não faz parte do Anexo I, sendo 
assim não possui a obrigatoriedade de reduzir sua emissão de gases poluentes, mas ele pode contribuir 
sendo hospedeiro de um projeto MDL, gerando Unidades de Redução de Emissões (URE’s) que podem ser 
comercializadas. O Brasil tem se mostrado um grande interessado nesse tipo de mercado, principalmente 
por conta de seu valor que poderia acarretar um crescimento da economia472. 

Mas como fazer para que as empresas aceitem e se adequem a essas medidas para o bem não só da economia, 
mas também do meio ambiente?

Antes havia uma resistência por parte de empresas privadas em se adequar às regras mais sustentáveis, mas 
com a quantidade de informações que hoje circunda a sociedade e que mostra a necessidade de se ter um 
pensamento sustentável, as empresas estão criando medidas sustentáveis e trazendo propostas que visam à 
sustentabilidade, para que elas possam captar a atenção do consumidor.

466 LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. p. 27.
467 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Ministério do meio ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/
clima/convencao-das-nacoes-unidas. Acesso em: 25 mar. 2020.
468 WHAT IS THE KYOTO PROTOCOL? United Nations Climat Change https://unfccc.int/kyoto_protocol.
469 SILVEIRA, José. Mudança Climática, Protocolo de Kyoto e Mercado de Créditos de Carbono: desafios à 
governança ambiental global. Abr. 2018. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/osoc/v15n45/v15n45a02.pdf. Acesso 
em: 20 mar. 2020.
470 MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO. MPGO. Disponível em: http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/
mecanismos-de-desenvolvimento-limpo-mdl#.XnwFzohKjIU. Acesso em: 20 de mar. 2020.
471 EIBEL, Eliana; PINHEIRO, Rosa. Crédito de Carbono. Gestão Sustentabilidade Ambiental Florianópolis, 2015. p. 596
472 EIBEL, Eliana; PINHEIRO, Rosa. Crédito de Carbono. Gestão Sustentabilidade Ambiental. p. 596.
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A alternativa para adequação dessas obrigações propostas pelos acordos internacionais, no que se remete a 
grandes indústrias e empresas, seria usar o desenvolvimento de projetos que ou evitem a emissão de GEE ou 
que os capturem a seu favor, pois o consumidor já demonstra preocupação com questões ambientais, então 
cabe à empresa usar o marketing de maneira favorável a ela ao mesmo tempo em que se enquadra dentro 
das determinações ambientais.

 
A quem ele beneficia?
A partir da elaboração dos protocolos neste artigo apresentados, que visam diminuir a emissão de gases, 
as grandes indústrias dos países do Anexo I começaram a fazer ou a transição para se adequar às novas 
obrigações ou a encontrar meios para a compra dos URE’s. Como antes citado, esses créditos só são possíveis 
a partir do momento que há investimento nos meios de desenvolvimento econômicos sustentáveis do país 
anfitrião (em desenvolvimento), para que assim ele possa disponibilizar a venda dos URE’s.

Esse tipo de mercado, ainda sem devida regulamentação, foi criado para que as empresas que não tivessem 
usado toda sua permissão de emissão de carbono pudessem vender, fomentando assim a economia dos 
países em desenvolvimento, que são o alvo dessa estratégia de mercado. Sendo assim, o Estado que tiver 
créditos disponíveis pode usar a renda da venda para impulsionar sua economia ou até mesmo para criação 
de mecanismos que perdurem o desenvolvimento econômico sustentável, ao mesmo tempo que gere mais 
créditos.

Mas quais os prós e os contras desse tipo de mercado? Um aspecto positivo seria que todo o mecanismo cap 
and trade (sistema designado para reduzir a poluição na atmosfera) deverá reduzir as emissões de carbono, 
o que acaba por forçar as empresas a inovarem e irem em direção a opções mais limpas e sustentáveis. E 
o lado negativo seria o comércio do próprio crédito de carbono ser usado como um meio de contornar a 
necessidade de reduzir as emissões somente ao comprá-lo de uma nação em desenvolvimento, onde foi 
implantado o MDL, sem investir em processos mais sustentáveis e zero carbono, para as indústrias dos países 
do Anexo I.

Tendo em vista o ponto negativo, a revista The Conversation publicou que: “Like Catholic indulgences that 
absolve the sinner who pays the church, carbon offsets give amnesty to companies that would do better to 
change their ways”473. Sendo assim, a compra de crédito faz com que as grandes indústrias que não pretendem 
mudar os seus meios de produção para energias renováveis acabem por atrasar a transição energética, fora 
isso o local onde a poluição irá acontecer pode ocorrer piora da qualidade do ar, acarretando em diversas 
doenças respiratórias474.
Ou seja, é um meio que pode sim beneficiar economias emergentes, mas de certa forma, ele atrasa a 
transição da utilização de combustíveis fósseis para outros tipos, e tira a obrigatoriedade de tal ato para 
aqueles que possuem meios de sempre estarem comprando URE’s, além disso é importante lembrar que a 
poluição não possui barreiras e parte dela fica retida nesses polos industriais, como São Paulo, por exemplo, 
que apesar de ter a legislação ambiental avançada sobre poluição atmosférica, passa em 40 microgramas por 
mililitro o limite aceitável de ozônio, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)475 e acaba por afetar 
a população ali residente. Há a estimativa que “a cada ano em que a legislação não é modernizada, 17 mil 
pessoas morrem por causa da poluição.”476

Considerações finais
Para dar cabo de seus desejos e suas necessidades de crescimento, usa de ferramentas que pode ao mesmo 
tempo beneficiar e prejudicar, sendo que o mesmo mata aos poucos o único lugar onde ele pode habitar, 
473 GREENLEAF, Maron. California polluters may soon buy carbon “offsets” from the Amazon — is that ethical? 
The Conversation, 26 set 2019. Disponível em: https://theconversation.com/california-polluters-may-soon-buy-carbon-
offsets-from-the-amazon-is-that-ethical-123738. Acesso em: 12 mar. 2020.
474 GREENLEAF, Maron. California polluters may soon buy carbon “offsets” from the Amazon — is that ethical? 
https://theconversation.com/california-polluters-may-soon-buy-carbon-offsets-from-the-amazon-is-that-ethical-123738.
475 GERAQUE, Eduardo. O Ar de São Paulo está Muito Pior do que Divulga o Governo, The Intercept Brasil, 07 mar. 
2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/03/07/ar-sao-paulo/. Acesso em: 22 mar. 2020.
476 GERAQUE, Eduardo. O Ar de São Paulo está Muito Pior do que Divulga o Governo. https://theintercept.
com/2019/03/07/ar-sao-paulo/.
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com emissões de gases que causam o efeito estufa antrópico, com poluição exacerbada e a procura por 
respostas e soluções que acaba por levá-lo a retardar a imposição de soluções a longo prazo, utilizando-se 
sempre de artifícios que perdurem a condição em que vive.

Diante da crise ambiental estabelecida desde a Revolução Industrial, foi então elaborado o protocolo de 
Quioto e UFNCCC, além de um mecanismo MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), que sendo firmado 
entre dois estados, surge a figura do crédito de carbono.

Figura essa que pode ser usada tanto para o desenvolvimento econômico sustentável do pais em 
desenvolvimento que vende esse crédito, quanto como possibilidade para perdurar a poluição no local que 
comprou tal crédito, fazendo com que ele continue a usar as fontes não renováveis de energia por tempo 
indeterminado, caso não haja intenção de transição de fonte energética.
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DANO PSÍQUICO NO ÂMBITO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É OU NÃO CRIME 

DE LESÃO CORPORAL: PERSPECTIVAS E 
DESAFIOS TEÓRICOS E JURÍDICOS

PSYCHOLOGICAL DAMAGE IN THE CONTEXT OF DOMESTIC VIOLENCE IS OR IS NOT A 
CRIME OF BODILY INJURY: THEORETICAL AND LEGAL PERSPECTIVES AND CHALLENGES

Alexia de Melo Miguel477

Fernanda Pereira Labiak478

Resumo: Este estudo tem como objetivo discutir se o dano psíquico, em específico no âmbito da violência doméstica, é ou não 
crime de lesão corporal, a partir da análise de argumentos doutrinários, legislativos e jurisprudenciais. Para atingir a finalidade 
proposta, foram congregados, por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa jurisprudencial, estudos científicos e pareceres 
de magistrados em processos judiciais que contemplam a temática estudada. Foram encontrados textos científicos e julgados 
que tratam do tema concretamente, contrapondo os argumentos em admissão da possibilidade levantada e os que a rejeitam. 
Desse modo, pôde ser comprovada a importância da discussão proposta e do confronto de argumentos, a fim de pensar novos 
entendimentos legislativos e jurisprudenciais.

Palavras-chave: dano psíquico; crime de lesão corporal; direito penal.

Introdução
Influenciado pela sociedade e, concomitantemente, sendo um fator de influência, o Direito adapta-se à 
constante mutabilidade dos costumes e usos dos indivíduos. Ao passo que o ser humano reconhece mais 
claramente as suas particularidades, todo o conjunto de aspectos que formam a personalidade de um 
indivíduo merece ser assegurado pelo Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, em meio a discussões teóricas, especialmente no campo hermenêutico e na dogmática 
jurídica, surgem questões complexas, que demandam específica sustentação teórica. Diversas decisões 
judiciais contemporâneas refletem o pensamento doutrinário e adequam-se ao âmbito social vigente. E, 
por sua vez, a discussão que carece ser mais bem compreendida e explorada refere-se ao dano psíquico 
no âmbito da violência doméstica ser ou não considerado crime de lesão corporal. Mas, antes, é preciso 
entender o que vem a ser dano psíquico.

O dano psíquico caracteriza-se como um prejuízo emocional ocasionado após evento ou vivência traumática. 
Nesse sentido, é possível que haja o comprometimento das funções psíquicas, tais como: emoção, atenção, 
memória, raciocínio, entre outras. Por conseguinte, há a possibilidade de que ocorra diversas consequências 
à vida social da pessoa atingida, por exemplo, a incapacidade do indivíduo em exercer atividades cotidianas 
e/ou profissionais, apresentando dificuldades de enfrentamento e adaptação a novas situações.

Dessa forma, tendo em vista o âmbito de atualização constante do Direito, o dano psíquico ganha protagonismo 
e se torna o objeto de investigação deste estudo, cuja finalidade essencial é compreender se o dano psíquico 
pode ser ou não considerado crime de lesão corporal nos termos do art. 129 do Código Penal, propondo 
reflexões sobre os principais desafios teóricos e jurídicos no tocante à temática. 
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Para respaldar esta discussão e apresentar entendimentos sobre a temática, utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica, que se caracterizou pela busca de textos relacionados ao tema estudado em diversas bases de 
dados. Ademais, sabendo da importância de se atentar para a repercussão da discussão em casos práticos, 
foi feita uma busca por processos julgados que contemplassem o tema em estudo.

Procedimentos metodológicos e resultados
Por meio da pesquisa bibliográfica, procurou-se cotejar dados e informações para detectar possíveis 
incoerências, contradições, alinhamento ou similaridades entre os achados bibliográficos. Estabeleceu-se, 
contudo, a estratégia de pesquisa bibliográfica para facilitar a identificação dos principais trabalhos em meio 
a uma quantidade grande de possibilidades que permeiam a produção científica mundial e que garantisse a 
capacidade de estabelecer as fronteiras do conhecimento advindo dos achados científicos. 

À vista disso, os procedimentos adotados envolveram uma busca por artigos, periódicos, revistas, e-books e 
livros publicados no Brasil, no período que compreende os anos de 2014 a 2019. A temática investigada foi se 
o dano psíquico é ou não crime de lesão corporal. As bases de dados operadas foram: a Scientific Electronic 
Library Online (Scielo); a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); o portal de periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); o Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (Medline); a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); 
o EBSCOhost e o Google Acadêmico.

As expressões utilizadas nas bases de dados foram: “dano psíquico”; “lesão corporal” e “crime de lesão 
corporal”. Foram utilizadas as seguintes combinações: “dano psíquico” e “lesão corporal; “dano psíquico” 
e “crime de lesão corporal”. Os resultados encontrados nas bases de dados contabilizaram 1.808 textos 
que contemplavam as palavras-chaves, a saber: Scielo, Medline, Lilacs e BDTD = zero textos; Capes = oito 
textos; EBSCOhost = 19 textos; Google Acadêmico = 1.780 textos. Desses resultados, apenas nove tratam 
e desenvolvem a temática estudada, apresentando concepções teóricas intentando ampliar perspectivas e 
entendimentos sobre o assunto. 

A partir dos estudos selecionados, foram realizados os procedimentos para análise prévia: leitura dos 
resumos, em seguida, leitura na íntegra dos estudos. Esses procedimentos foram adotados para identificar 
se os estudos encontrados traziam similaridades ou incoerências com a pesquisa proposta. 

As bases de dados pesquisadas não vincularam livros que tratam da temática proposta, mas cabe evidenciar 
que o livro intitulado “Dano psíquico como crime de lesão corporal na violência doméstica”, de Ramos479, 
foi citado em vários estudos aqui mencionados. A autora intenta buscar respostas para a questão da lesão 
psíquica como decorrente de ações violadoras que podem nunca cicatrizar, gerando um mal que não tem 
cura. A autora questiona que a justiça não pode ser cega e precisa reconhecer o delito de lesão corporal por 
ofensa à saúde, na hipótese de dano psíquico decorrente de violência psicológica.

Com relação à pesquisa jurisprudencial realizada, foram encontrados dois julgados e uma denúncia que 
tratam da possibilidade de o dano psíquico configurar crime de lesão corporal. Os casos serão brevemente 
relatados com posterior análise no que diz respeito ao objeto de pesquisa deste estudo.

Primeiramente, foi selecionada uma denúncia elaborada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) 
no processo 0038488-38.2011.8.26.0002.480 O parquet relata que o denunciado, durante dois anos, após 
a dissolução do casamento, provocou danos à saúde de sua ex-cônjuge, os quais culminaram em lesões 
psíquicas de natureza grave com inabilitação para as funções laborais por mais de 30 dias. Ademais, o 
denunciado realizou diversas outras condutas com vistas a ameaçar e intimidar a vítima e sua família. Por 
esse motivo, a vítima foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, que perdurou por mais 
de um ano e configurou o dano à saúde, atestado por laudo psicológico. O MP-SP, então, prolatou denúncia 
com fulcro no art. 129, §1º, incisos I e III do Código Penal (CP). Isto é, o promotor considerou estar presente 
o crime de lesão corporal, em vista dos danos psicológicos sofridos pela vítima, os quais culminaram em 
transtorno de estresse pós-traumático.481

479 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência psicológica contra a mulher: o dano Psíquico como Crime de Lesão 
Corporal. Florianópolis: Emais, 2019.
480 BRASIL. Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher. Ação Penal nº 0038488-
38.2011.8.26.0002. São Paulo, 2012.
481 BRASIL. Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher.
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Para tal entendimento, é possível mencionar o que descreve a Exposição de Motivos da Parte Especial do 
Código Penal. O motivo 42 descreve que:  

[...] o crime de lesão corporal é definido como ofensa à integridade corporal ou saúde, isto é, como todo e 
qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, quer 
do ponto de vista fisiológico ou mental.19  

Ou seja, o próprio âmbito das determinações que rodeiam o Código Penal apresenta, expressamente, a 
saúde mental ou psicológica como bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 129. Por lógica, o dano 
psíquico também é uma das consequências da ofensa que se pretende evitar com a tipificação penal. 

No que concerne aos julgados, pode-se citar, de início, decisão proferida pelo juiz Marcelo Volpato482 
do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. No caso em 
tela, o réu era dependente químico e, constantemente, agredia a integridade física e a saúde da espoda. 
O denunciado ainda proibia o contato da vítima com vizinhos e familiares, a privava de sono, a ofendia 
verbalmente e não a deixava sozinha em nenhum cômodo da casa, nem no momento de realização de suas 
necessidades fisiológicas. Diante da situação degradante na qual a vítima vivia e, mediante confirmação, por 
laudo psicológico, de que houve tortura psicológica, o réu foi condenado por lesão corporal em virtude de 
danos à saúde mental.483

Em outra decisão do poder judiciário, agora no Tribunal de Justiça do Maranhão484, em apelação criminal, 
o réu foi condenado pelo crime de violência doméstica – a qualificadora do crime de lesão corporal prevista 
no §9º do art. 129, CP. Segundo o inquérito policial e os relatos da vítima, esta sofria com socos, pontapés, 
pauladas e era trancada no quarto sem acesso a água, a alimentos ou a banheiro. No entendimento do 
precedente a seguir, a partir dos grifos feitos para enfatizar as argumentações do magistrado, pode-se 
evidenciar a correlação feita entre a hipótese de violência psicológica presente na Lei Maria da Penha e o 
tipo penal constante no art. 129, §9º do CP – lesão corporal qualificada pela violência doméstica. 

[...] 1. Para a configuração da violência doméstica (art. 129, § 9º do CP) não há necessidade de aparecimento 
de marcas no corpo da vítima, a mera ameaça ou a lesão corporal de natureza leve, já configura o crime. A 
prova testemunhal aliada ao depoimento da vítima é suficiente para demonstrar a existência desse crime. 2. 
A manutenção da mulher em casa foi em decorrência de pura ameaça imposta pelo marido, o que caracteriza 
a violência doméstica e não o cárcere privado. 3. A Lei Maria da Penha traz várias formas de violência contra a 
mulher, dentre elas, a psicológica. Manter a vítima no quarto, sob ameaça, é uma forma de violência (violência 
psicológica, art. 7º, II) que se expressa pelo isolamento e pela limitação do direito de ir e vir da vítima. O 
comportamento do acusado é contemplado pela Lei nº 11.340/06 e não como crime autônomo (cárcere privado). 
4. Condenação do acusado mantida quanto ao crime de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) e absolvição 
imposta em relação ao delito de cárcere privado. Prevalência da lei especial. 5. Apelação parcialmente provida.485

À vista dos casos jurídicos apresentados, percebe-se que as perdas sofridas pelas vítimas envolvem 
consequências que podem ser irreparáveis, como o desenvolvimento de transtornos e de psicopatologias 
que levam a desajustes familiares, laborais e na comunidade. Reflexos sentidos por toda a sociedade, pois, 
quando as vítimas não têm recursos financeiros para custear seu tratamento, que pode perdurar ao longo de 
toda a vida, pressupõem-se gastos públicos.

Apontamentos doutrinários e legislativos acerca da 
im/possibilidade de o dano psíquico configurar lesão 
corporal
A partir dos casos encontrados, é possível inferir que o dano psíquico pode ser considerado crime de 
lesão corporal por intermédio de alguns argumentos doutrinários. Nessa perspectiva, pode-se mencionar, 
482 MEDEIROS, Ângelo. Justiça condena homem por dano psíquico, dano qualificado e maus-tratos. 2019. 
Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-condena-homem-por-dano-psiquico-dano-qualificado-e-
maus-tratos?inheritRedirect=true. Acesso em: 09 mar. 2020. 
483 MEDEIROS, Ângelo. Justiça condena homem por dano psíquico, dano qualificado e maus-tratos, p.1.
484 TJ-MA - ACR: 167822008 MA, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 02/03/2009, 
SAO JOSE DE RIBAMAR.
485 TJ-MA - ACR: 167822008 MA, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 02/03/2009, 
SAO JOSE DE RIBAMAR, p.49.
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primeiramente, as considerações de Bitencourt486, que afirma que a lesão corporal, como bem se depreende 
do art. 129 do CP, é a ofensa à integridade física ou à saúde de alguém sem animus necandi. Segundo o autor, 
essa ofensa compreende a violação à normalidade funcional do organismo do indivíduo sob os aspectos 
físico, fisiológico ou psíquico.

Outro doutrinador, Greco487 também assinala a possibilidade de a saúde mental estar protegida pelo tipo 
penal lesão corporal quando faz referência às contribuições de Hungria488, quando afirma que: 

Lesão corporal [grifo do autor] compreende toda e qualquer ofensa ocasionada à normalidade funcional do 
corpo ou organismo humano, seja do ponto de vista anatômico, seja do ponto de vista fisiológico ou psíquico. 
Mesmo a desintegração da saúde mental é lesão corporal, pois a inteligência, a vontade ou a memória dizem com 
a atividade funcional do cérebro, que é um dos mais importantes órgãos do corpo.

Ainda, consoante as disposições de Bittencourt e Greco, Nucci489 afirma que o elemento saúde, presente no 
tipo penal, abrange a normalidade das funções físicas, orgânicas e mentais do indivíduo. Nessa toada, o autor 
assinala que a lesão corporal é configurada com o efetivo dano ao corpo, cuja manifestação pode ocorrer 
externa ou internamente, com “abalos psíquicos comprometedores”, o que compreende, portanto, a saúde 
mental.

Após a exposição de contribuições doutrinárias, outro argumento interessante no que se refere à admissão 
do dano psíquico como crime de lesão corporal seria a análise do próprio dispositivo legal, qual seja, o art. 
129 do CP. Dentro do artigo citado, revela-se imprescindível a análise do §9º, que traz uma qualificadora do 
crime de lesão corporal:

Violência Doméstica

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade:490

A redação desse parágrafo foi incluída pela lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, da qual é característica 
a expressão “violência doméstica”, utilizada no Código Penal para nomear a qualificadora descrita no §9º. Na 
lei especial, a definição de violência doméstica está presente no 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”491. 

Pela análise da redação do art. 5º, pode-se perceber que a violência doméstica inclui o sofrimento psicológico. 
Isto é, a lei especial, para a qual o próprio §9º do art. 129, CP, implicitamente, remete e reconhece o 
enquadramento do aspecto psicológico na violência doméstica.

Em contraposição, podem ser destacados argumentos que atentam para a impossibilidade de reconhecimento 
do dano psíquico como crime de lesão corporal. De início, tem-se o caráter restrito do direito penal que, por 
conta do princípio da subsidiariedade, é visto como ultima ratio, isto é, a última alternativa a ser utilizada 
para a proteção de bens jurídicos. Dessa forma, somente aqueles bens essenciais à vida são protegidos pelo 
Direito Penal. 

Por uma questão de respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, o Direito Penal caracteriza-se por 
uma dogmática rígida, em que se preza pelo princípio da legalidade. É necessário que a descrição da conduta 
típica esteja na norma penal, a fim de que possa acontecer o fenômeno da subsunção, a partir do qual a ação 
ou a omissão ocorrida possa ser reconhecida no tipo penal estabelecido. 

Outro princípio característico do âmbito do direito penal é o da intervenção mínima do Direito Penal e, 
desse modo, é imprescindível que as normas incriminadoras descrevam com precisão e sem margens para 
interpretações dúbias os tipos penais. Dessa maneira, convencionou-se que o mais adequado no âmbito 
do Direito Penal seria utilizar a interpretação restritiva. Ou seja, as normas que restringem direitos, quais  

486 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial volume 2. Parte especial volume 2. São 
Paulo: Saraiva, 2014.
487 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial, volume II. Niterói: Impetus, 2010.
488 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 313 apud GRECO, Rogério. Curso 
de direito penal: parte especial, volume II.
489 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
490 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2848. Brasília, 07 dez. 1940.
491 BRASIL. Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Brasília, 07 ago. 2006.
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sejam as normais incriminadoras, devem ser interpretadas de forma limitada, com o objetivo de comportar 
significados estritos. Destarte, a interpretação extensiva da norma penal só seria possível se a norma fosse 
benéfica ao réu. Nesse sentido, o fato de o elemento normativo “saúde”, presente no art. 129 do Código 
Penal, não ter sido especificado pelo legislador faria com que ele fosse interpretado de maneira restrita, a 
fim de que não haja excesso de privação de direitos.

Não obstante à existência de argumentos contrários à possibilidade de reconhecimento do dano psíquico 
como crime de lesão corporal, é necessário indagar se os princípios da subsidiariedade, da legalidade e da 
interpretação restritiva realmente podem ser considerados óbices concretos ao entendimento ora exposto, 
uma vez que a temática não é pacífica na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores. Isso porque, 
se por um lado o direito penal deve ser utilizado em último caso, quando as demais áreas do direito não 
possuem o condão de tutelar o bem jurídico em questão, por outro, é certo que o legislador se preocupou 
em permitir a tutela de saúde. 

Logo, o que se apresenta mais razoável aqui questionar não é se o Direito Penal busca a tutela da saúde 
psíquica, mas sim quando tal tutela deve, de fato, ser buscada por meio da aplicação do Direito Penal, e isto, 
por sua vez, decorre de uma reanálise do atual contexto em que a sociedade se encontra, seja diante do 
reconhecimento científico dos efeitos concretos que os danos psíquicos tendem a acarretar, seja diante da 
importância e dos reflexos causados que se tem verificado. 

Diante da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial feita, é possível inferir que pouco tem sido discutido 
socialmente, cientificamente e juridicamente sobre dano psíquico como crime de lesão corporal. Entretanto, as 
discussões propostas pelos textos e julgados encontrados visam contribuir para ampliar o olhar sobre a questão 
do dano psíquico como crime de lesão corporal e suas implicações jurídicas e psicossociais para o sujeito.

Considerações finais
Em face das questões apontadas, este estudo se propôs a buscar elementos teóricos e jurídicos para 
analisar a possibilidade de o dano psíquico ser ou não considerado crime de lesão corporal. Para tanto, 
foram congregados, por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa jurisprudencial, estudos e pareceres de 
magistrados em processos judiciais que contemplam a temática estudada. 

Dentre os argumentos utilizados para a defesa de o dano psíquico ser considerado crime de lesão corporal, 
está a questão de ocasionar prejuízos emocionais oriundos de eventos ou vivências traumáticas, levando a 
comprometimentos de funções psíquicas, tais como: emoção, atenção, memória, raciocínio, entre outras. Isso 
interfere na capacidade de o indivíduo exercer atividades cotidianas e/ou profissionais, uma vez que acarreta 
dificuldades de enfrentamento e adaptação a novas situações, conforme apontam estudos da psicologia. 
E esse comprometimento pode ser temporário (de curto, médio ou longo prazo) ou ser permanente, 
prejudicando o indivíduo no seu modo de ser e estar em sociedade.  

 Já no que concerne aos argumentos que versam sobre a impossibilidade de o dano psíquico ser considerado 
crime de lesão corporal, pode-se destacar o caráter de ultima ratio do direito penal e sua delimitação rígida. 
Ainda, puderam ser observadas algumas limitações hermenêuticas à possibilidade de enquadramento 
do dano psíquico como crime de lesão corporal, a exemplo da interpretação restritiva de normas penais 
incriminadoras.

Em suma, sugere-se que novos estudos sejam realizados propondo reflexões e entendimentos sobre a 
questão de o dano psíquico ser invisibilizado juridicamente, ou seja, pouco tem sido discutido cientificamente, 
academicamente, socialmente e juridicamente sobre a lesão psíquica como decorrente de ações violadoras 
que podem nunca cicatrizar, gerando um mal que não tem cura.
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EXECUÇÃO DE ALIMENTOS E A 
RECOMENDAÇÃO PARA QUE A PRISÃO 

CIVIL SEJA CUMPRIDA DE FORMA 
DOMICILIAR EM TEMPOS DE COVID -19  

EXECUTION OF FOOD AND THE RECOMMENDATION FOR CIVIL IMPRISONMENT TO 
BE CARRIED OUT AT HOME IN TIMES OF COVID-19            

                                                                          Thaísa Nara Victor Francisco492

                                                       Maria Claudia da Silva Antunes de Souza493

Resumo: A pesquisa tem por objetivo a análise acerca da execução de alimentos e a prisão civil por 
inadimplência no Brasil, bem como a prisão civil de alimentos em tempos de COVID-19. Assim, objetivo é 
investigar acerca da obrigação alimentar e pressupostos de fixação; da execução da prestação alimentícia 
prevista no ordenamento jurídico, levando em consideração os tempos atuais de coronavírus. Quanto à 
metodologia, foi utilizada a base lógica indutiva por meio da pesquisa bibliográfica.  

Palavras – chave: Execução. Alimentos. Prisão Civil. Covid-19.

Introdução 
Ao longo da história, a execução de alimentos e a justificativa para que a prisão civil possa vir a ser cumprida 
de maneira domiciliar em tempos de coronavírus, tema central deste estudo, tornaram-se objeto de intensos 
fluxos de discussões na busca de melhores tomadas de decisões de cada caso, não deixando de analisar os 
direitos humanos. 

Considerando o cenário mencionado, o objetivo deste artigo é trazer as considerações iniciais da obrigação 
alimentar, bem como dos pressupostos de fixação, noções iniciais da execução, posteriormente, de forma 
específica, da execução da prestação alimentícia. Em seguida, da Prisão Civil de alimentos por inadimplência 
e, por fim, elucidar que, em tempos de pandemia, a prisão neste caso passa a ser domiciliar.

Por este motivo, o problema da pesquisa é mostrar que, dentre todas as formas de materialização da 
execução de prestação alimentícia, a prisão civil é a mais severa e drástica ao devedor e que, apesar disso, 
não deve haver desmerecimento em seu uso.

Entretanto, a justificativa desta pesquisa residiu nas diversas possibilidades de restrições de liberdade, 
usadas como instrumento que visa ao cumprimento do pagamento de prestação alimentar, em específico a 
prisão civil, passando a ser prisão domiciliar em tempos de pandemia.

Para tanto, o estudo é dividido em dois momentos: no primeiro, que aborda a execução de alimentos e a 
prisão civil por inadimplência no Brasil. No segundo, a pesquisa busca elucidar a justificativa e a possibilidade 
de prestação alimentícia ser cumprida em regime domiciliar, juntamente com jurisprudência, apontando 
caso concreto acolhido pelo judiciário, que retrata o acolhimento da prisão domiciliar e a recomendação do 
CNJ.

492 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI - 7º período/PROUNI. Bolsista no 
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493 Doutora e Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre 
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Quanto à metodologia494, foi utilizada a base lógica indutiva por meio da pesquisa bibliográfica a ser utilizada 
no desenvolvimento da pesquisa, compreendendo o método cartesiano quanto à coleta de dados e no 
relatório final o método indutivo com as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais da 
pesquisa bibliográfica e do fichamento.

execução de alimentoS e a priSão civil por  inadiplência no braSil

Obrigação alimentar e pressuposto de fixação 
Preliminarmente, convém conceituar alimento. Da perspectiva do pensamento de Yussef Said Cahali495, tem-se: 

Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter sua 
existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação 
do espírito, do ser racional).

A obrigação alimentar tem sua origem em Roma, sendo que, no princípio, os alimentos eram vistos como 
caridade, piedade, possuindo então um valor moral. Em seguida, com a evolução deste instituto, é que 
os alimentos passaram a ser regulados por lei, tendo a inserção da ideia de obrigatoriedade, conforme 
pressupostos.

Os pressupostos da obrigação alimentar estão descritos no art. 1.695 do Código Civil496, sendo (i) a 
impossibilidade de o alimentando prover seu sustento e (ii) a possibilidade do alimentante em fazê-lo, 
pressupostos esses que compõem o binômio do qual se valerá o juiz para fixar o quantum devido. Deve-se 
somar a eles a condição social das partes, em especial do alimentando, conforme determina o caput do art. 
1.694 do Código Civil.

Em relação ao primeiro pressuposto, que dispõe sobre a impossibilidade de o alimentado prover seu sustento, 
de maneira que se houver ausência de recebimento de alimentos devidos colocará em risco a sua própria 
subsistência, tem-se o artigo 1695 do Código Civil497.

No que diz respeito ao segundo pressuposto, da possibilidade do alimentante em fazê-lo, leva-se em 
consideração a questão econômico-financeira do alimentante, e é necessário fazer constar que de quem se 
pretende esteja em condições de fornecê-los, caso contrário, a obrigação não vigora.

Dessa forma, a obrigação alimentar depende fundamentalmente da necessidade de alguém que não é capaz, 
sozinho, de arcar com seu sustento. Nessa senda, caberá o pedido de alimentos contra aqueles a quem 
a lei direciona tal dever, variando caso a caso. “O mérito do pedido de alimentos, superada a questão da 
legitimidade, será o quantum da prestação, o que dependerá da análise das possibilidades de quem deve 
prestá-los e das necessidades de quem necessita recebe-lo”.498  

Assim, tem-se a ideia de que o montante dos alimentos deve ter relação com a necessidade do alimentado 
às condições de fornecimento do alimentante. Portanto, o juiz é a figura que analisa, categoricamente, de 
forma ímpar, caso a caso.

Cumpre registrar que os alimentos são irrenunciáveis, conforme preleciona Maria Helena Diniz499:
O fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da solidariedade familiar, pois vem a ser um 
dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando. Assim, na 
obrigação alimentar um parente fornece a outro aquilo que lhe é necessário a sua manutenção, assegurando-lhe 
meios de subsistência, se ele, em virtude de idade avançada, doença, falta de trabalho ou qualquer incapacidade, 

494 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13. ed. Ver. Atual. Amp. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2015.
495 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. P. 16. 
496 Art. 1.695 do Código Civil: “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 
necessário ao seu sustento”.
497 Art.1695. “São devidos os alimentos quanto quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 
trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 
sustento”. 
498 Cf. Cássio Scarpinella Bueno (Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 330): “A ação de alimentos volta-se 
basicamente à pesquisa em torno de quem é responsável pelo pagamento e ao ‘quanto’ cada um pode efetivamente 
pagar ao alimentando”.
499 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 317
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estiver impossibilitado de produzir recursos materiais com o próprio esforço. Há uma tendência moderna de 
impor ao Estado o dever de socorrer os necessitados, através de sua política assistencial e previdenciária, 
mas, com o objetivo de aliviar-se desse encargo, o Estado o transfere, mediante lei, aos parentes daqueles que 
precisam de meios materiais para sobreviver, pois os laços que unem membros de uma mesma família impõem 
esse dever moral e jurídico.

Fixado o alimento e em caso de inadimplemento por parte do devedor, possível o uso da ação de execução 
de alimentos para garantir o pagamento da obrigação. 

Execução da prestação alimentícia
Inicialmente, é válido mencionar as considerações iniciais da Execução. O instituto é regulado legislativamente 
a partir do art. 771, do NCPC, sob rubrica de “disposições gerais”. São regras introdutórias, a serem estudadas 
dentro do processo de execução. 

Toda a execução está topologicamente organizada no Livro II (Processo de Execução), que compreende 
seguinte estrutura:  

Em específico, na execução de alimentos, o novo Código resultou em modificações. O legislador dividiu a 
rubrica em capítulos distintos, sendo que um aborda títulos executivos judiciais e outro, títulos extrajudiciais.

A execução de alimentos resulta de títulos judiciais, regulada pelos artigos 528 a 533 do NCPC. 

O Novo Código de Processo Civil, quando enfatiza a execução de prestação alimentícia, traz diferentes formas 
de sua materialização. Assim, o processo de execução de alimentos pode ser feito por (i) desconto em folha 
de pagamento, (ii) desconto em outros rendimentos, (iii) penhora ou (iv) prisão civil.

Prisão civil de alimentos por inadimplência 
A prisão civil por inadimplência por ausência da prestação da obrigação relacionada a alimentos é consumida 
em decorrência da dívida não paga, fundada em norma jurídica de natureza civil. 

Tem-se por possibilidade de restrição de liberdade, usada como instrumento que visa ao cumprimento do 
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pagamento de prestação alimentar. Tal instituto possui proteção Constitucional, prevista no artigo 5º, LXVII, 
da Constituição Federal.500

Dessa forma, dentre todas as formas de materialização da execução de prestação alimentícia, a prisão civil é 
a mais severa e drástica ao devedor, e apesar disso, não deve haver desmerecimento em seu uso, conforme 
as palavras de Luiz Guilherme Marinoni501:

Não deve haver preconceito em seu uso, uma vez que, além de poder ser imprescindível para garantir manutenção 
básica e digna ao alimentando, apenas pode ser utilizada quando o devedor descumpre a sua obrigação de forma 
“voluntária e inescusável”, ou, em termos mais claros, quando possui dinheiro e, mesmo assim, deixa de pagar 
os alimentos.

Assim, de acordo com o que se encontra expresso na Constituição, não há dúvidas de que a prisão civil 
de alimentos por inadimplência só tem aplicação quando o descumprimento da obrigação alimentar for 
voluntária, na ausência de manifestação do executado ou não tendo sido acolhida sua justificativa capaz 
de afastar a prisão civil. Na sequência, o juiz decretará a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 
conforme artigo 528, §3º, CPC, aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que a prisão civil não 
exonera o devedor do pagamento das dívidas alimentícias vencidas e vincendas, conforme artigo 528, §5º, 
CPC, nas palavras de Fernando da Fonseca Gajardoni502:

O prazo para a prisão civil é de um a três meses, não se admitindo a cumulação de prazos por terem sido deflagradas 
várias execuções entre as mesmas partes. 10.1. Lamentavelmente, o legislador perdeu a oportunidade de revogar 
o art. 19 da Lei 5.478/1968, que estabelece o prazo máximo de 60 dias para a prisão civil. A revogação, nos termos 
do art. 1.072, foi expressa apenas quanto aos arts. 16 a 18 da Lei 5.478/1968. Apesar disso, não faria sentido 
que o prazo de prisão civil decorrente da falta de pagamento dos alimentos contemplados em título executivo 
extrajudicial fosse superior ao prazo máximo de prisão civil de 60 dias para o cumprimento de sentença de 
obrigação alimentícia (sobre o ponto, v. comentários ao art. 528, item 11). Trata-se de tratamento desigual sem 
nenhuma justificativa para que ocorra tal discriminação. Deve ser considerado tacitamente revogado, portanto, 
o prazo máximo de sessenta dias previsto no art. 19 da Lei 5.478/1968, tanto no que tange ao cumprimento de 
sentença quanto à execução de título extrajudicial de obrigação de prestar alimentos.

Por fim, na ausência de manifestação do executado ou não tendo sido acolhida sua justificativa pela ausência 
de pagamento alimentício, o juiz decretará a prisão civil. Se o devedor se encontra impossibilitado de cumprir 
a prestação por não dispor de recursos para efetuar o pagamento de alimentos e/ou apresentar demais 
justificativas as quais são capazes de afastar a prisão civil, descaberá a aplicação da medida. 

Prisão civil de alimentos em tempos de Covid-19
A prisão por dívida alimentar é um meio de coerção imposta pelo Estado, sendo instrumento processual, cujo 
objetivo é fazer com que o inadimplente cumpra com sua obrigação de prestar alimentos via judicial. Como 
mencionado anteriormente, a maneira coercitiva da prisão civil do inadimplente por alimentos se apresenta 
na redação do art. 528 do Código de Processo Civil.

Entretanto, essa regra foi abrandada pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou a Recomendação nº 
62, de 17 de março de 2020, a qual orienta aos Tribunais dos Estados e Magistrados medidas de prevenção 
à propagação da infecção causada proveniente do Covid-19. Dentre as diversas medidas, uma das 
recomendações diz respeito aos presos por dívida alimentícia. 

O artigo 6º, da Recomendação do CNJ, dispõe: 

Art. 6º Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar 
das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao 
contexto local de disseminação do vírus.

A prisão domiciliar do inadimplente por alimentos vem sendo admitida, caso a caso, por exemplo no TJ-RS: 

500 Art. 5º, LXVII, da Constituição Federal:” Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
501 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. Vol. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais Ltds, 2017. p. 843, 844.
502 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; JR. Zulmar Duarte de Oliveira. 
Execução e recursos comentários ao CPC de 2015. 2. ed. São Paulo: Método, 2018. p. 401
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EMENTA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO IN CASU. Demonstrado que a executada apresenta 
sérios problemas de saúde, pois é portadora de problemas psiquiátricos, é cabível, de forma excepcionalíssima, 
o deferimento para que cumpra a prisão civil no regime domiciliar, pois o Código de Processo Civil estabelece 
que o regime prisional para o devedor de alimentos é o fechado. Recurso desprovido. Agravo de Instrumento, 
nº 70081664815, Sétima Câmara, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 
Julgado em: 28-08-2019.

Ainda, dentre as diversas questões de Direito Privado que trata o Projeto de Lei n 1179, de 2020, faz algumas 
previsões que impactam as relações de direito de família e dentre tais previsões encontra-se o artigo 18, o 
qual prevê que, até outubro deste ano, a prisão civil por dívida de alimentos deve ser cumprida na modalidade 
domiciliar, conforme se lê: 

Art. 18. [...]

Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e seguintes do 
Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da 
exigibilidade das respectivas obrigações.

Assim, fica lúcida a preocupação do legislador no sentido de elencar medidas para evitar que a prisão civil 
por dívida de alimentos contribua para a disseminação do Covid-19.

Considerações finais 
Com base no disposto do presente trabalho, percebe-se a grande necessidade do alimentado em obter 
recursos para sua manutenção, desse forma, é imprescindível que haja a contribuição do alimentante, tanto 
de forma pecuniária, quanto familiar, visto que os alimentos compreendem alimentação, vestuário, habitação, 
tratamento médico, transporte, diversão e também auxílio para sua educação, ou seja, seu fundamento está 
relacionado à preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar. 

Diante deste cenário, surgem outras propostas para coagir o devedor a cumprir com sua obrigação, em 
específico neste trabalho, a prisão civil, essa que, em tempos de pandemia, passa a ser domiciliar. 

Desta forma, o juiz possui autonomia para aplicar formas de constrição. 

Sendo assim, se fazem necessários alguns apontamentos acerca do aludido, estando o devedor em questão 
pecuniária, a prisão civil, apesar de poder vir a ser cumprida de forma domiciliar, tal medida não deve ter seu 
uso discriminado. 

Ainda, a respectiva obrigação de alimentos deverá basear-se em sua essência no binômio: necessidade/
possibilidade, ou seja, o atendimento às reais necessidades do menor e observância para seu arbitramento 
das condições financeiras do responsável pelo cumprimento.

Para tanto, faz-se necessário maior sensibilidade por parte do legislativo, judiciário na elaboração de métodos 
efetivos e céleres para solucionar cada caso de modo a não afastar os direitos humanos, já que o direito aos 
alimentos está umbilicalmente atrelado ao direito à vida e à dignidade das pessoas. 
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EXECUÇÃO DE ALIMENTOS: PRISÃO CIVIL E 
IMPACTOS DA PANDÊMIA DO COVID-19

EXECUTION OF ALIMONY: CIVIL PRISON AND THE IMPACTS BY THE  
PANDEMIC OF COVID-19

Bruna Tomazelli Silva503

Felipe Augusto Machado Alves504

Gabrielle Thamis Novak Fóes505

Resumo: Diante das inúmeras problemáticas do Direito de Família brasileiro, o objetivo geral desta pesquisa 
é apresentar a Execução de Alimentos, seus elementos e requisitos para decretação da prisão civil do 
devedor do crédito alimentício, aprofundando-se na (im)possibilidade da flexibilização do regime fechado 
que está expressamente no ordenamento jurídico frente à nefasta pandemia do Covid-19. Foram analisadas 
as disposições do tema na CRFB/88, no CPC/15 e na Lei de alimentos (Lei nº 5.478/68), os entendimentos 
doutrinários e as novas decisões judiciais que tiveram nova roupagem diante da pandemia. A pesquisa 
identifica os motivos intrínsecos da flexibilização do regime da prisão civil a ser cumprido pelo devedor de 
crédito alimentício e os mecanismos adotados por conta da atual pandemia, os quais alteraram o regime da 
prisão civil, passando este de fechado para domiciliar.

Palavras-chaves: Execução de Alimento. Prisão Civil. Covid-19.

Abstract: In view of the numerous problems of Brazilian Family Law, the general objective of this research is 
to present Execution of Alimony, its elements and requirements for the decree of civil imprisonment of the 
defaulting debtor of the alimony, deepening the (in) possibility of regime closed which is alluded to rigidly 
and expressly in the legal system in the face of the nefarious Covid-19 pandemic. The provisions of the theme 
were analyzed in the Federal Constitution of 1988, in the Civil and Civil Procedural Diploma, and in the Food 
Law (Law nº 5.478 / 68), the doctrinal understandings and the new judicial decisions, which had a new guise 
in the face of the pandemic. The research identifies the intrinsic reasons for the flexibility of the civil prison 
regime to be fulfilled by the debtor of alimony and the mechanisms adopted due to the current pandemic, in 
which they changed the civil prison regime, changing it from closed to house arrest.  

Keywords: Execution of Alimony. Civil Prison. Covid-19.

 
Introdução
Sabe-se que uma das inúmeras problemáticas do Direito de Família brasileiro é quanto à Execução decorrente 
do inadimplemento do crédito alimentício. E em virtude do Covid-19, tal situação ficou ainda mais sensível, 
tornando-se necessário o enfoque em conferir sua efetividade. 

Neste diapasão, decisões do judiciário trazem novidades quanto ao Processo de Execução, na matéria 
de alimentos sob o rito de prisão civil do alimentante por inadimplemento de crédito alimentício. Nesta 
proposta, desenvolve-se o escopo da presente pesquisa. 

Inicialmente, realizou-se a análise do instituto alimentos no Direito Civil e Execução de Alimentos em Processo 
Civil. A posteriori, fez-se a exposição sobre prisão civil, a qual é medida coercitiva caso a obrigação não seja 
adimplida no procedimento para sua execução, trazendo seus requisitos e elementos.
503 Acadêmica do 7º período do Curso de Direito da UNIVALI – campus Itajaí, e-mail: btomazellisilva@edu.univali.br.
504 Acadêmico do 7º período do Curso de Direito da UNIVALI – campus Itajaí, e-mail: direitounivali.jus@gmail.com.
505 Advogada inscrita na OAB/SC 34.622, Mestre em Direito (IMO IMLI – UNIVALI PPCJ), professora de graduação e pós-
graduação da UNIVALI e outros, e-mail: gabriellenovak@univali.br. 
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 O presente estudo tem como objetivo apresentar os impactos do Covid-19 na prisão civil por alimentos e 
a (im)possibilidade diversa do regime fechado para o devedor do crédito alimentício, pois se evidenciou a 
necessidade forçada de flexibilizar o regime diante da gravidade da situação. 

Por término, há a análise da decisão emergencial da Corte Superior para a solução da problemática. Devido 
ao envolvimento do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, espera-se do judiciário decisões coerentes, 
visto que assim é, e deve ser, o Direito como ciência para uma Sociedade.506

Alimentos no ordenamento jurídico brasileiro
É de extrema importância trazer o que a melhor doutrina dispõe sobre o conceito de alimentos no ordenamento 
jurídico, e nesse sentido, Tartuce, ao debruçar-se nos ensinamentos de Carlos Alberto Gonçalves e Maria 
Helena Diniz, acerva que: 

[...] alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais 
daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Aquele que pleiteia os alimentos é o alimentando ou 
credor; o que os deve pagar é o alimentante ou devedor.507

Assim, o devedor, ao satisfazer o crédito alimentar, objetiva a paz social, sob égide do princípio máximo do 
ordenamento jurídico brasileiro, o da Dignidade da Pessoa Humana, e substancialmente o da Solidariedade 
Familiar, este e aquele de escala constitucional, conforme também trata Diniz:

o fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana 
(CF, art. 1º, III) e o da solidariedade social e familiar (CF, art. 3º), pois vem a ser um dever personalíssimo, devido 
pelo alimentante, em razão de parentesco, vínculo personalíssimo, vínculo conjugal ou convivencial que o liga ao 
alimentando.508

Desta forma, o instituto de alimentos no Direito não pode ser somente no sentido stricto, devendo assim 
ser observado como instrumento de qualquer necessidade básica que o ser humano possui para viver em 
sociedade509, logo se inclue tudo aquilo que for indispensável para a vida. Como se extrai da obra de Beviláqua, 
“os alimentos estão fundados em uma relação familial, mas interessam a toda a sociedade, o que justifica a 
existência de normas de ordem pública a respeito da matéria.” 510  

 Gravitando pela norma jurídica, o direito ao alimento possui expressa previsão no art. 1.695 do CC/02 que 
dispõe:

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu 
trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao 
seu sustento.511 

Como se pode notar, os alimentos devem ser fornecidos de forma equilibrada inter parts, sendo fundamental 
o senso de possibilidade x necessidade para o seu cálculo, evitando-se assim prejuízos incidentais. A obrigação 
alimentar é de caráter exclusivo nos direitos e nas obrigações, configurando uma obrigação suis generis.  
Permitindo-se assim, no caso de inadimplemento do crédito alimentício de ramificação familiar, a prisão civil 
do devedor, conforme dispõe o art. 5.º, LXVII, da CRFB/88. 512

A partir desta síntese dos conceitos e das características dos alimentos, passa-se a explorar no próximo 
tópico a seara processual civil.

506 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p. 169.
507 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Forense: MÉTODO, 8. ed. Ver., atual. e ampl, p. 1373. 2018.
508 HELENA DINIZ, Maria. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. v. 5, 22. ed. rev. e atual. de acordo com a 
reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2007. p.250
509 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. p. 1372.
510 BEVILÁQUA, Clóvis. Código dos Estados Unidos do Brasil. Edição histórica, 3ª tir. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977. 
p. 862.
511 BRASIL. Código Civil (2002). Art. 1.695, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>.
512 BRASIL. Constituição Federal (1988). Art. 5, LXVII, de 15 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
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Execução de alimentos no ordenamento jurídico 
brasileiro
Trata-se da execução o ato de dar efetividade a um título, seja ele judicial ou extrajudicial. E ao se entender 
o que é alimentos e quando este se faz necessário, pode-se compreender melhor o que compõe e como 
funciona sua execução.

Com o aumento no número de divórcios nas relações conjugais, houve uma maior solicitação por alimentos, 
sendo o não cumprimento do dever de contribuir para a formação e sustento de filhos mérito para uma ação 
judicial. Porém, se faz notória a existência de alimentos também entre cônjuges, por motivo de doença, e 
entre outros parentes.

No CPC/15, estão previstos subtipos de procedimento para a satisfação do crédito alimentar pelo devedor, 
divididos em Cumprimento de Sentença, estes elencados no art. 528, §3° e §8°; e Execução de título executivo 
extrajudicial, expresso nos art. 911 e 913. E, ainda, dos títulos extrajudiciais, estes encontrados nos incisos do 
art. 784. Sendo assim, não há dúvida perante a possibilidade de execução de alimentos, tanto em matéria de 
título extrajudicial, quanto judicial.

 O CPC/15 trouxe o procedimento, partindo da intimação do executado, para que em três dias cumpra com a 
obrigação de prestar alimentos, ou prove já ter sido feita, ou, ainda, justifique a impossibilidade em cumpri-la.

Porém, quando apenas se tratar de título extrajudicial, deve-se aplicar o procedimento previsto no art. 911 
do mencionado Código, que trouxe a instituição do procedimento especial para a execução de alimentos, na 
qual o credor se baseia em título executivo extrajudicial.

Prisão civil na execução de alimentos 
O CPC/15 prevê diversas formas de satisfazer o credor na busca pelo cumprimento da prestação alimentícia, 
dentre elas a prisão civil.

Destarte, o incidente de prejudicialidade do alimentante pelo inadimplemento do crédito, o credor no polo 
ativo, demanda o pedido, e o devedor figurando o polo passivo deve ser citado ou intimado – examinado 
cada caso – para adimplir o crédito alimentício ou apresentar justificativa concreta. No oferecimento da 
justificativa, poderão ser apresentadas questões excepcionais do não adimplemento da prestação de 
alimentos, e o Parquet ficará na posição de custos legis. Por fim, caso o alimentante não adimpla, ou não 
demonstre justificativa, descumprindo o crédito alimentício, a sua prisão civil poderá ser decretada.

Neste diapasão preleciona Theodoro Jr.:

[...] a prisão civil não é meio de execução, mas apenas de coação, de maneira que não impede a penhora de 
bens do devedor e o prosseguimento dos atos executivos propriamente ditos. Por isso mesmo, o cumprimento 
da pena privativa de liberdade “não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas” (art. 
528, § 5º). 513

Ressalta-se que, em termos práticos, na fase de execução de alimentos, o devedor no momento de justificar 
abre fissuras para questões não essenciais para tal fase, postergando-a, sendo que tais objeções deveriam 
ser matéria de exame em fase processual de execução, em interposição de Ação Revisional, pois assim acerva 
o art. 1.699 do CC/02.

Neste sentido, a norma instrumental dispõe que, caso o executado não adimplir ou ao fazer a justificativa 
o magistrado não a acolha, este mandará protestar o pronunciamento judicial e decretará a prisão civil no 
lapso temporal de um a três meses, conforme dispõe art. 528, § 3.º, do CPC/15, combinado com o art. 5.º, 
inciso LXVII da CRFB/88, estendidas em situações de cumprimento de sentença.

 
513 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. III. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, ver., 
atual. e ampl, p. 674, jan. 2018.
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Requisitos e elementos da prisão civil 
Para que seja decretada a prisão do alimentante que inadimpliu o crédito alimentício, ainda existe um 
mister a ser observado, que são: a prisão é indispensável à consecução do pagamento da dívida; a prisão é 
indispensável para garantir, pela coação extrema, a sobrevida do alimentando; e quando a prisão apresentar 
a medida de maior efetividade, com a mínima restrição dos direitos do devedor.

E conforme entendimento assentado pelo STJ, a inexistência de um dos três requisitos não autoriza a prisão 
civil do devedor, retirando caráter de urgência.

Deste mesmo modo, preleciona Theodoro Júnior “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 
é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no 
curso do processo.”514 

A respeito da matéria, há entendimento do STJ na Súmula 309, tendo a jurisprudência se pacificado no 
sentido de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.515 Todavia 
é de notável observância o parágrafo único, que remete o art. 528 §§ 2º a 7º subsidiariamente e que dispõe:

art. 528 § 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 516

Logo, a dúvida perante o cabimento ou não da ação se remetia aqui, em decorrência do artigo 528 § 7º do 
CPC/15. Sendo assim, de extrema relevância esclarecer que, no caso de haver um débito anterior a esses três 
meses, os mesmos só podem ser cobrados mediante penhora dos bens. O legislador agiu dessa forma devido 
ao fato de que a intenção da prisão civil deva ser a de coagir o devedor ao pagamento em caráter de urgência, 
não significando a isenção dos meses anteriores, mas sim a urgência do valor executado. 

Neste diapasão, observar-se-á a Edição 65 da Jurisprudência em Teses do STJ, no ano de 2016, “(Alimentos 
I): “O atraso de uma só prestação alimentícia, compreendida entre as três últimas atuais devidas, já é hábil 
a autorizar o pedido de prisão do devedor, nos termos do artigo 528, § 3.º do NCPC (art. 733, § 1.º do 
CPC/73)”.517

 

A prisão civil e a ocasião da pandemia do Covid-19
Diante de toda a situação atual causada pela pandemia da Covid-19, no dia 18 de março de 2020, por decisão 
do Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, e do CNJ, suspenderam-se prazos processuais, até dia 30 de abril 
de 2020.

As exclusões dispostas no art. 4º da Resolução n. 313 do CNJ que importam ao tema da prisão civil são 
apenas “a) o habeas corpus e o mandado de segurança”.518 Vale ressaltar que todas as matérias tratadas na 
resolução estão subjugadas a plantão de caráter extraordinário, fundamentação e motivação específica.

No exame das instruções do CNJ, quanto a pedidos de alimentos da espécie provisórios e provisionais, 
podem ocorrer medidas liminares e antecipação tutelar, contudo houve uma omissão quanto à matéria da 
decretação da prisão civil do executado, devedor de alimentos. Há, no entanto, a previsão de impetração 
de habeas corpus, na possibilidade de soltura do alimentante preso por inadimplemento de crédito civil, 
permitida nestes casos.

514 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. III. p. 674. 2018.
515 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Lex: Súmulas anotadas. Direito Civil. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/
SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27309%27%29.sub.
516 BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Art. 528, §§1 ao 7, de 16 de março de 2015. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
517 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Lex: Jurisprudência em teses do STJ. Direito Civil. Disponível em: <https://
scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp>. 
518 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 313, de 19 de março de 2020. Disponível em: <https://www.
cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-313 5.pdf>.



152

Conforme outrora explanado, o devedor de alimentos preso deve cumprir a sanção em regime fechado, 
todavia emerge a problemática diante da Covid-19, perante a riscos cabais de aglomeração e um confronto 
com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Desta forma, a Ministra Nancy Andrighi, da Corte Superior, reconheceu o habeas corpus, no dia 19 de abril de 
2020, determinando que o paciente devedor de alimentos tivesse sua progressão de regime do fechado para 
o de prisão domiciliar, sob égide fundamentadora da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Neste caso, o paciente fundamentou que, em dado momento, passa por dificuldades financeiras, o que por 
sua vez acarreta o não pagamento do crédito alimentício, e ainda expressou o pagamento parcial do crédito 
alimentício para suprir as necessidades básicas dos alimentandos. 

Contudo, a ilustre Ministra Nancy realçou que o remédio constitucional de habeas corpus não é instrumento 
processual adequado para exame de (in)suficiência do devedor adimplir com o crédito obrigacional de alimentar.

Assim foi destaque da decisão firmado pela Ministra:

Anote-se desde logo que a jurisprudência desta corte se consolidou no sentido de que é inviável a apreciação de 
fatos e provas relacionados à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas 
corpus, cuja finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de 
prisão.519 

Diante do caso, e suas especificidades, o conhecimento do habeas corpus, concedendo decisão liminar, é 
única de substituição do regime expresso no CPC/15, art. 528, §4º, para o de regime domiciliar por motivos 
do Covid-19 e quem é competente para definir as condições quanto ao recolhimento deve ser o juízo da 
execução dos alimentos.

  Já no dia 25 de março de 2020, o Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, em liminar, decidiu por 
estender a todos os devedores de crédito alimentício do território nacional a prisão domiciliar, por causa do 
momento pandêmico que passa o Brasil. Passa-se pela reprodução da decisão do Ministro: 

[...] Diante da excepcionalidade do caso concreto, acolho o pedido da DPU, determinando o seu ingresso nos 
autos na qualidade de impetrante e determino a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a 
medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território 
nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar. Ressalto que as condições de cumprimento da prisão 
domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução de alimentos, inclusive em relação à duração, levando em 
conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19. A presente decisão, 
entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas eventualmente já determinadas pelos juízos locais. 
Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação para imediato cumprimento. Brasília.520

O pedido de flexibilização do remédio constitucional de habeas corpus foi impetrado pela DPU e encontra em 
segredo de justiça. Nele, a conjunção de cumprimento da prisão civil domiciliar, bem como a durabilidade, será 
ajustada pelos magistrados dos estados que julgarem o pedido e a necessária observância de determinadas 
medidas para limitação da pandemia.

 

Considerações finais 
O presente artigo objetivou o esclarecimento sobre os requisitos e os elementos para decretação da prisão civil do 
devedor do crédito alimentício, com enfoque nas alterações sobrevindas pelo Covid-19, e na (im)possibilidade de 
prisão no regime fechado que está aludida rígida e expressamente no ordenamento jurídico pátrio.

O CPC/15, em seus artigos, gera uma falta de clareza perante o operador do direito, principalmente no 
tocante à Execução de Alimentos. Verifica-se defasagem de matéria sobre a prisão civil elencada em único 
artigo do Código, logo, na operação da execução, há a necessidade de associação de outros artigos para que 
se possa processar o devido feito.
519 Superior Tribunal de Justiça. STJ, HC nº 566.897 - PR (2020/0068179-5), Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data 
do Julgamento: 17.3.2020, Data da Publicação: 19.3.2020.
520 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Julgado: STJ, HC nº 568.021 - CE (2020/0072810-3), Relator: Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, Data do Julgamento: 23.3.2020, Data da Publicação: 25.3.2020, Julgamento da extensão: 
(26.3.2020). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPe
squisaGenerica&termo=HC%20567779>.
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No que se refere à pandemia do Covid-19, deve-se sempre visar por preservar a dignidade da pessoa humana 
inter parts, ponderando-se as perdas inevitáveis na Execução Alimentícia. Logo, até que ponto é válido o 
argumento do inadimplemento devido à situação do Covid-19? A alteração do regime da prisão civil derivada 
do inadimplemento é válida neste cenário? 

Diante do estudo, respostas surgiram, visto que, ao analisar a legislação e a visão doutrinária a respeito da 
prisão civil, assim como o entendimento do judiciário em tempos de Covid-19, observa-se que a situação 
pode ser utilizada como forma de esquiva de uma possível prisão civil, visto que o inadimplemento de 
diversos meses de prestação alimentícia não derivou da pandemia atual.

 A alteração do regime fechado para cumprimento em prisão domiciliar também é questionável, visto que, 
conforme preceitua o artigo 528 § 4º, [...] “a prisão será cumprida em regime fechado”, sendo de ambas as 
formas o devedor mantido em isolamento social. Contudo, a flexibilização do regime para prisão domiciliar 
não está disposta no ordenamento, e não versa dos mesmos impactos da prisão em regime fechado, logo 
sua função de coerção visando conseguir o adimplemento das prestações devidas ao alimentado pode não 
ser alcançada.

Quanto a precauções, deveriam ser proibidas visitas durante a pandemia, e serem aumentados os cuidados 
perante os agentes penitenciários. Observando tais aspectos, seria mantida a prevenção ao contágio do 
Covid-19 e o alcance do objetivo elencado, a prisão civil, seria mantido.

Por todo o exposto, conclui-se que a decisão tomada mediante a alteração de regime devido ao Covid-19 não 
pode ser analisada de forma monocular, e que desta medida do judiciário pode-se acarretar a não efetividade 
do propósito da prisão civil.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER: UMA ANÁLISE ACERCA DO 

BOTÃO DE PÂNICO
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: AN ANALYSIS ABOUT THE PANIC BUTTON

 Victoria Werner521

Jonathan Cardoso Régis522

Resumo: O presente artigo tem como tema analisar o botão do pânico em frente a violência doméstica contra 
a mulher quando da aplicabilidade das medidas protetivas. Tem-se como objetivos analisar a aplicabilidade 
do botão do pânico às mulheres vítimas de violência doméstica e sua efetividade como alternativa de medida 
protetiva; expor brevemente acerca da violência doméstica, bem como as espécies de violência dispostas 
na Lei nº 11.340/2006, e verificar os programas de proteção à mulher no combate à violência doméstica, 
em especial, a efetividade do botão do pânico como instrumento de prevenção à vitimização das mulheres 
envolvidas em casos de violência doméstica. 

Palavras chave: Violência Doméstica. Mulher. Vítima. Botão do Pânico. Medidas Protetivas. 

Introdução
O presente artigo faz uma análise acerca da aplicabilidade do botão do pânico às mulheres vítimas de 
violência doméstica e sua efetividade como alternativa de medida protetiva.

Inicialmente, verificam-se os conceitos acerca da violência doméstica, em seguida, discute-se brevemente 
acerca das medidas protetivas, abordando-se então os programas de combate à violência doméstica contra a 
mulher, compreendendo as relações do Estado e da sociedade na luta contra a violência doméstica, em que 
observa-se a importância de promover políticas públicas e o programa Rede Catarina de Proteção à Mulher, 
e seu estudo quanto ao botão do pânico.

Da violência contra a mulher e suas espécies no 
ordenamento jurídico brasileiro
A violência contra a mulher não é uma novidade e vem ocorrendo por anos. Entretanto, em 2006, o Brasil 
teve um importante marco jurídico, a Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, que busca proteger a mulher e 
igualar os direitos e os gêneros. 

Nesse sentido,

A violência é, cada vez mais, um fenômeno social que atinge governos e populações, tanto global quanto 
localmente, no público e no privado, estando seu conceito em constante mutação, uma vez que várias atitudes e 
comportamentos passaram a ser considerados como formas de violência.523

Desse modo, a violência doméstica contra a mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, conforme art. 5º 
da Lei nº 11.340/2006.

521 Acadêmica do 10º Período Curso de Direito - UNIVALI. E-mail: vicrwerner@gmail.com.
522 Doutor em Ciência Jurídica-Univali. Doctor en Derecho-Univ. Alicante/Espanha. Mestre Gestão Políticas Públicas-
Univali. Esp. Administração de Segurança Pública - Unisul/PMSC. Bacharel Direito - UNIVALI. Prof. Curso de Direito–
UNIVALI. E-mail: joniregis@univali.br.
523 JESUS, Damasio de. A violência contra a mulher. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p 06.
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Verifica-se que a violência doméstica ocorre no âmbito familiar ou em relação íntima de afeto, especialmente 
entre os cônjuges/companheiros, independentemente de gênero524.

As vítimas podem ser avós, mães, irmãs, filhas, esposas ou empregadas domésticas, desde que sejam 
mulheres, sendo ainda que na qualidade de mulher enquadram-se travestis, transexuais e transgêneros525, 
ou seja, a violência doméstica pode vitimizar qualquer mulher, independente da classe econômica, grau de 
instrução, raça, idade, religião ou opção sexual.

Segundo Maria Berenice Dias526, “até o advento da Lei Maria da Penha, a violência doméstica não mereceu 
devida atenção, nem da sociedade, nem do legislador e muito menos do Judiciário.” 

São formas de violência doméstica, conforme artigo 7º da Lei nº 11.340/06, “violência física, violência 
psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral.”

A violência física, “é toda ofensa à integridade física e corporal praticada com emprego de força, podendo 
abranger ‘socos, tapas, pontapés, empurrões, arremesso de objetos, queimaduras etc.’ [...]”527, entendida 
como qualquer conduta ofensiva à integridade/saúde corporal da mulher, independentemente do meio 
utilizado, sendo uma das formas de violência mais comuns.

Já a violência psicológica, o artigo 7º, II da Lei nº 11.340/2006, traz “como qualquer conduta que cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões”, podendo ser promovida por meio 
de “ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir” ou ainda por 
“qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”.

A violência sexual, o CNJ528 conceitua como a ação “que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico 
ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem”, 
considerando ainda “também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros”.

A violência patrimonial trata dos bens da vítima, independentemente do valor econômico, sendo todo “ato 
de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, 
bens e valores529”.

Por fim, mas não menos importante, a violência moral é caracterizada criminalmente como “injúria, calúnia 
e difamação” e objetivam negativar a honra ou a reputação, e as formas de violência podem ser praticadas 
isolada ou conjuntamente530.

Quanto à aplicabilidade das medidas protetivas estabelecidas na legislação, observa-se que é uma das grandes 
inovações da Lei Maria da Penha, a qual vem contribuindo não apenas para a proteção efetiva da mulher, 
como concedendo ao juiz autonomia para analisar as medidas que julgar pertinentes em cada caso531. 

A Lei 11.340/06 traz artigos relativos à aplicabilidade da medida, podendo exemplificar seu artigo 18.

Verifica-se que as medidas protetivas possuem vários requisitos, como afastamento do agressor do lar, 
proibição de frequentar determinados lugares, proibição de aproximação do requerido em relação à vítima, 
podendo se estender aos familiares, com uma distância mínima, bem como a proibição de manter contato 
via telefone, mensagens ou redes sociais. 532

Quanto à eficácia das medidas protetivas, no que diz respeito à aplicabilidade das medidas em função da 
mulher, observa-se que as medidas são umas das principais e mais importantes maneiras de interromper a 

524 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2007.
525 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça.
526 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça.
527 BIANCHINI, Alice. Saberes Monográficos – Lei Maria da Penha, p. 92.
528 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. (Org.). Formas de violência contra mulher. 
529 PAIVA, Elizângela Silva; TEIXEIRA, Maísa França. Grito de Socorro: tenho medo de morrer - a violência doméstica 
e o uso da medida protetiva. Disponível em: <http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/cientifica/article/
view/2825/2221>. Acesso em: 27 abr. 2019.
530 PAIVA, Elizângela Silva; TEIXEIRA, Maísa França. Grito de Socorro: tenho medo de morrer - a violência doméstica 
e o uso da medida protetiva, p. 06.
531 BIANCHINI, Alice. Saberes Monográficos – Lei Maria da Penha, p. 371.
532 D’URSO, Adriana Filizzola. Descumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha agora é crime.
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violência doméstica, que embora utilizada muitas vezes quando a violência já foi consumada, serve de forma 
preventiva533. No entanto, deve-se considerar também que, apesar de imprescindíveis as medidas protetivas, 
existe uma falta de estrutura por parte do Estado. 534

Existem outras possibilidades em que se pode buscar a proteção da mulher e evoluir a Lei Maria da Penha, 
aprimorando a aplicabilidade das medidas de proteção à vítima e, nesse sentido, tem-se o monitoramento 
eletrônico, a fim de impedir a aproximação do agressor à vítima535, sendo que esse avanço vem sendo aplicado em 
alguns estados brasileiros536, como no caso do “botão de pânico” para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Os programas de proteção à mulher e a 
implementação do botão do pânico às vítimas de 
violência doméstica
Busca-se discorrer acerca dos programas de combate à violência contra a mulher no Brasil, com foco na Rede 
Catarina de Proteção à Mulher, capitaneado pela Polícia Militar de Santa Catarina, que promove a luta contra 
violência doméstica, demonstrando a violência de gênero como um problema social.

Dentro destes programas, podem-se observar formas diferentes utilizadas para combater a violência, a exemplo 
disso se tem o botão de pânico, em forma de aplicativo, já utilizado em alguns estados brasileiros e atualmente 
sendo desenvolvido no Estado de Santa Catarina, com implementação no segundo semestre de 2019.

Verifica-se que as políticas públicas de combate à violência doméstica são um dever do Estado, não bastando 
apenas as leis, mas também mecanismos diversos que auxiliem na garantia da proteção às vítimas, sejam 
ações multidisciplinares, medidas protetivas, atendimentos psicológicos, buscando um resultado concreto 
de melhoria na vida da mulher vítima de violência. Os investimentos do governo em segurança fazem parte 
do desenvolvimento político e social dentro de um país, que luta pela paz feminina deve ser tratado da 
mesma forma, com objetivo de combater essa violência em prol da coletividade.537

Salienta-se que a consolidação da dignidade da pessoa humana é dever do Estado, bem como da sociedade 
e esta “deve ser aplicada, também a mulher como ser humano, na sua proteção, contra a violência a que é 
submetida, principalmente no âmbito doméstico”.538

Desse modo, nota-se no presente tópico que o Estado deve cumprir sua obrigação em criar políticas públicas 
de proteção às mulheres, mas para que este trabalho seja excepcional são fundamentais as organizações não 
governamentais. 

Dentro destes programas, conta-se no Estado de Santa Catarina com a Rede Catarina de Proteção à Mulher, 
um programa institucional, criado pela Polícia Militar de Santa Catarina, e que tem como objetivo a prevenção 
e o combate à violência doméstica no Estado539.

533 SILVA, Fátima Maria Marcelino da. Da eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2013. Disponível em: <https://tcconline.utp.
br/wp-content/uploads/2014/02/DA-EFICACIA-DAS-MEDIDAS-PROTETIVAS-DE-URGENCIA-PREVISTAS-NA-LEI-
N-11-340-2006-LEI-MARIA-DA-PENHA.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2019.
534 SILVA, Fátima Maria Marcelino da. Da eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha.
535 DEMOGALSKI, Jose Ricardo. Aplicabilidade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha 
- Lei nº 11.340/2006. Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP, 2015. Disponível em: <https://tcconline.utp.br/
media/tcc/2016/02/APLICABILIDADE-DAS-MEDIDAS-PROTETIVAS-PREVISTAS-NA-LEI-MARIA-DA-PENHA-
LEI-N-11-340-2006.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2019.
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Pode-se observar que “no Estado de Santa Catarina os casos de violência contra as mulheres, felizmente, 
comparado a outros estados, tem índices menores”, entretanto alguns municípios catarinenses estão entre 
os cem mais violentos do país.540

Observa-se que o programa visa ao monitoramento policial e à proximidade com as vítimas e tem como 
estrutura três importantes eixos, sendo estes ‘’ações de proteção, policiamento direcionado ao problema e 
solução tecnológica’’. Para garantir essa eficácia, o policiamento local deve instituir uma guarnição específica, 
que é titulada de Patrulha Maria da Penha.541

A Rede ainda realiza visitas às vítimas, fiscalizando, acompanhando e orientando as mulheres quanto a seus 
direitos, leis que as protegem de violência doméstica, sendo que as visitas são definidas de acordo com a 
gravidade dos casos, podendo-se ainda afirmar que neste momento o policial militar assume um papel de 
conciliador e orientador às vítimas, sendo necessário um treinamento e preparo deste policial542.

A implantação da Patrulha Maria da Penha é recomendada para as cidades com incidência significativa de 
violência doméstica e familiar, bem como para cidades com mais de 100 mil habitantes. A Rede Catarina 
de Proteção à Mulher é uma estratégia, dentre os programas de prevenção da PMSC, conforme sua 
discricionariedade na preservação da ordem pública543.

Verifica-se que o botão do pânico é um dispositivo criado para mulheres vítimas de violência doméstica 
que estão em situação de risco, facilitando o acionamento da Polícia e podendo ainda ser utilizado como 
meio de prova dentro da instrução criminal. Via de regra, “o equipamento aciona a central de controle, que 
imediatamente envia uma equipe até o local, além de iniciar a gravação do áudio do ambiente”544.

Assevera-se que Santa Catarina desenvolveu um aplicativo que inclui o botão do pânico, em que será enviada 
uma mensagem de emergência para alguém de confiança da vítima, anteriormente cadastrada. Assim 
que a vítima tiver a medida protetiva registrada, já passa a ter acesso ao botão do pânico juntamente ao 
aplicativo, que possibilitará denúncias on-line545, sendo que o aplicativo inicialmente possibilitará “o registro 
de emergências para alguns tipos de ocorrência policial; permite o acionamento do botão do pânico de 
violência doméstica para as mulheres com medida protetiva de urgência; e dá acesso aos serviços da Rede 
Catarina de Proteção à Mulher”546.

Por fim, repara-se que o Estado de Santa Catarina conta agora com o aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar 
do Estado, em que as vítimas terão acesso ao botão do pânico mencionado anteriormente, em que dispõe 
de um aplicativo de “georreferenciamento” do fato, em que a mulher terá a possibilidade de encaminhar 
mensagens, fotos e vídeos à guarnição mais próxima, além de a polícia obter exatamente a localização da 
vítima através do smartphone, bem como a metodologia utilizada pela Polícia de Santa Catarina se encontra 
integrada junto ao Sistema de Atendimento de Despacho de Emergência e comunicado ao juiz de plantão.547

Nesse sentido, observa-se que a eficiência da Rede Catarina vem contribuindo muito para a prevenção da 
violência doméstica, criando mecanismos de combate, como é o caso do aplicativo, e integrando diferentes 
atores, tanto o Judiciário, o Ministério Público, como a Polícia Civil e Militar.548

540 BENDO, Amanda Colares. Os desafios de implementação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): estudo 
da estrutura de atendimento às mulheres em situação de violência e a implementação de políticas públicas no Estado de Santa 
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net/bitstream/1/6010/1/ AMANDA%20COLARES%20BENDO.pdf>. Acesso em: 23 set. 2019.
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botão do pânico em SC. Florianópolis: TJSC, 2019. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/mulheres-
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15 set. 2019.
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Em suma, como demonstrado anteriormente, dentro do aplicativo pode-se ter acesso ao “botão de pânico”, 
criado com o objetivo de realizar um atendimento emergencial com maior celeridade e eficiência, trazendo 
ao Estado de Santa Catarina medidas alternativas de prevenção à violência doméstica, como vem sendo 
implementado em diversos municípios brasileiros.

Considerações finais
A presente pesquisa teve como objetivo estudar a Violência Doméstica contra a mulher, em suas mais 
variadas formas, bem como os meios empregados para combatê-la, com destaque especial aos programas 
de combate à violência contra a mulher e a implementação do botão do pânico em Santa Catarina.

Inicialmente, discorreu-se acerca da violência doméstica contra a mulher amparada pela Lei Maria da Penha, 
que abrange a violência patrimonial, moral, física, psicológica e sexual. 

Dissertou-se ainda acerca da implementação do botão do pânico, com destaque à Rede Catarina de 
Proteção à Mulher, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, institutos criados pela Polícia Militar de 
Santa Catarina, objetivando prevenir a violência doméstica, contando também com o dispositivo do botão 
de pânico destinado às vítimas.

Com a presente pesquisa, acredita-se que a solução mais eficaz no combate à violência é a integralização das 
medidas judiciais e extrajudiciais, em que o Estado e a sociedade atuem de maneira conjunta, obtendo um 
maior índice de prevenção e não apenas buscando a punição.

Nesse sentido, constata-se que o aplicativo criado em Santa Catarina é um avanço enorme para o Estado, 
combatendo a violência de forma célere, especialmente com a implementação do botão do pânico, tecnologia 
que alcança a maior parte das mulheres de maneira rápida, não sendo necessárias ligações demoradas, 
podendo-se afirmar que as medidas protetivas judiciais são imprescindíveis para garantir a segurança da 
mulher e, quanto a essas medidas, atenta-se ao botão de pânico, tecnologia que, além de garantir a segurança 
da vítima, a faz de forma célere, tendo em conta a funcionalidade por meio de um aplicativo, estabelecendo 
também um vínculo entre a vítima e a polícia militar, visto que todas as informações relativas a cada caso 
estarão lá.
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Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão acerca do paradigma que se estabeleceu no século XXI, 
o desenvolvimento socioambiental sustentável e sua aplicação na moda como indústria. Seu objetivo é 
oferecer uma síntese fundamentada sobre moda, sustentabilidade e o papel desta indústria na consolidação 
deste paradigma sob uma perspectiva interdisciplinar e internacional. Apresentam-se conceitos elaborados 
para definir a sustentabilidade aplicada à moda e ao consumo, bem como inserir a moda, considerada uma 
atividade efêmera e movida pelo consumo, no perfil de um novo consumidor consciente, num contexto de 
desenvolvimento sustentável. O artigo será baseado no método de pesquisa bibliográfica, de modo indutivo 
e de procedimento monográfico. Constatou-se que, devido ao novo perfil de um consumidor consciente, 
as marcas se adaptaram, a fim de entregar o produto a este público, uma vez que, com as questões 
socioambientais e de sustentabilidade, tornou-se premente um novo comportamento do consumidor e da 
indústria da moda.

Palavras-chave: Moda. Sustentabilidade. Consumo. 

Introdução
A presente pesquisa visa analisar de que forma a indústria da moda vem se adaptando no conceito de 
consciência ambiental e sustentável como uma tentativa de conciliar a renovação permanente da moda com 
a construção de uma nova cultura de sustentabilidade.

O principal foco deste trabalho é propor uma reflexão perante os ajustes no mundo da moda diante dos 
princípios estabelecidos para um desenvolvimento sustentável, considerando o constante desejo do 
consumidor de adaptar-se ao movimento de ‘desenvolvimento ambientalmente sustentável’ aplicado na 
indústria de criação.

Os objetivos específicos são: a) introduzir o conceito de moda e relacioná-lo com o ‘consumocentrismo’; b) 
compreender o surgimento do movimento de sustentabilidade; c) analisar a transição do mercado consumidor 
ao movimento socioambiental; e d) analisar a adaptabilidade da moda no paradigma de sustentabilidade. O 
artigo será baseado no método de pesquisa bibliográfica de modo indutivo e de procedimento monográfico.

A moda e o consumo
A moda tem se esforçado para se estabelecer como um sujeito de pesquisa legítimo devido à sua complexidade 
e ambiguidade. Como aponta o economista americano Richard Caves551, as indústrias criativas em geral, 
e a moda em particular, são caracterizadas pela falta de dados. Essa falta de dados, decorrente de uma 
dificuldade em medir a criatividade, os estilos e a cultura em geral, é um sério obstáculo ao estudo científico 
da moda e de outras indústrias criativas.

Além disso, a definição de moda em si é ambígua. A moda pode ser entendida de duas maneiras diferentes. 
Antes de tudo, pode ser definida como a indústria de roupas e luxo (à qual podemos adicionar cosméticos), 
na qual vários atores, por exemplo, profissionais e empresas, desenvolvem carreiras ou estratégias552,553. Essa 
perspectiva também inclui os padrões de consumo de indivíduos, grupos ou classes sociais que usam roupas 
para definir sua identidade554. 

No mais, a moda pode ser definida como um tipo específico de mudança social, regular e não cumulativo555 
e estendendo-se a múltiplas áreas da vida social além do vestuário. Antes de tudo, essa mudança é regular, 
pois ocorre em intervalos constantes e frequentemente curtos, por exemplo, duas vezes por ano no caso da 
moda de roupas e de suas coleções primavera/verão e outono/inverno. Não é cumulativa, pois não adiciona 
novos elementos a alterações passadas: ela os substitui. Assim, a moda se distingue da mudança cumulativa 
nos campos científico, tecnológico ou mesmo artístico. 
551 CAVES, Richard. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce. N. 20. Estados Unidos. Harvard University Press, 
2000, p. 63.
552 DJELIC, Marie-Laure; AINAMO, Antti. The Coevolution of New Organizational Forms in the Fashion Industry: A Historical and 
Comparative Study of France, Italy, and the United States. Organization Science, França, Outubro, 1999. 
553 BOVONE, Laura; CRANE, Diana. Approaches to Material Culture: The Sociology of Fashion and Clothing. Organization Science, 
Estados Unidos. Dezembro, 2006.
554 HEBDIGE, Dick. Subculture: The Meaning of Style. Londres. Routledge, 1979, p. 32.
555 SIMMEL, Georg. Fashion International Quarterley. 10. ed. Londres, 1904, p. 130.
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Os grupos de consumo se adaptaram à efemeridade da moda, identificando-se como a nova cultura de 
consumo. No livro “Vida para Consumo” (2008), Bauman556 expõe uma distópica realidade sobre a sociedade 
líquido-moderna, até então ofuscada pelo mercado de consumo. De forma geral, o autor explicita na obra 
que o mercado de consumo é um espaço social, onde as pessoas que o compõem são sincronicamente 
os “fregueses” e as próprias mercadorias. Portanto, devem se moldar e se readequarem à realidade dessa 
sociedade instável (líquida), de modo que consigam atrair a atenção dos consumidores. 

A moda possui uma função imprescindível no cenário do consumo e na lucratividade do mercado, criando e 
renovando tendências a uma velocidade acelerada no intuito de despertar o desejo dos consumidores, gerando 
demanda e lucro. Algumas estratégias foram criadas ao decorrer do desenvolvimento tecnológico de sua 
produção, por exemplo. Emergem a globalização e a massificação da produção do prêt-à-porter, que tornou a 
moda muito mais acessível, também um incentivo ao consumo. Em contrapartida ao consumismo exagerado 
e inconsequente, observa-se uma crescente conscientização da população voltada à sustentabilidade, bem 
como à necessidade de uma mudança de comportamento em direção ao consumo sustentável.

Ao longo da história da humanidade, o vestuário passou de ser atribuído como sua função primordial, 
proteger contra fatores naturais, para ser atribuído a símbolo de poder e “estar na moda”557. Nos dias de 
hoje, roupas são produzidas em massa, já prontas para serem usadas. Homens e mulheres têm acesso a 
roupas baratas, permitindo que a moda variasse mais do que nunca.

O elevado ritmo de produção da moda, oriundo de seu caráter sazonal e necessidade de se reinventar 
constantemente, faz um grande apelo para que o consumidor também passe por este processo de reinvenção. 
A troca de cores, estampas e tecidos de cada estação, contribui para um acelerado movimento industrial nas 
indústrias têxteis e de consumidores se desfazendo de roupas.

Desta forma, o consumo da moda é considerado um processo social classificado como superficial. É uma 
necessidade que está ligada às estratégias de consumo do sistema capitalista, capitalismo leve e fluido 
(BAUMAN, 2001), seja pelo marketing ou pela publicidade. A moda é a manivela do consumo, pela criação 
de novos objetos que se impõem ao indivíduo558.

A ligação entre o método de criação e a produção com as estratégias sustentáveis utilizadas torna-se 
alternativa às indústrias da moda. A sustentabilidade é levada em consideração tanto na fase de criação, 
produção e distribuição, quanto na conscientização do consumidor e para o consumidor.

O paradigma da sustentabilidade
A sustentabilidade é um assunto que, a partir do século passado, passou a ter maior visibilidade. A Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente559  define o conceito de sustentabilidade como a exploração equilibrada dos 
recursos naturais, nos limites da satisfação das necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como 
de sua conservação no interesse das gerações futuras. É o desenvolvimento que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender as suas necessidades.

Durante a década de 60, movimentos de conscientização ambiental, motivados por denúncias, acidentes 
e degradação ambiental, levaram ao surgimento das relações socioambientais como primordiais no 
enfrentamento à crise instaurada na relação do homem com o meio ambiente.

Diante da crescente preocupação mundial em relação à crise ambiental e ao consumismo da atualidade, 
governos, organizações, universidades, sociedades e até mesmo designers da indústria da moda começam a 
se familiarizar com o conceito de desenvolvimento sustentável560.

556 BAUMAN, Zigmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
557 BOUCHER, François. 20000 Years of Fashion. São Paulo: Abrams, 1987.
558 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1993.
559 A ONU e o meio ambiente. Organização das Nações Unidas, 2020. Disponível em: https://nacoesunidas.org/ acao/meio-
ambiente/. Acesso em: 20/03/2020 19:42
560 SCHULTE, Neide Köhler; LOPES, Luciana. Sustentabilidade ambiental: um desafio para a moda. Revista Moda Palavra, n.2, p. 30, 
ago. 2008.
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Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção 
para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos causar danos maciços e 
irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior 
conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com 
um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas.561

Para melhor entendimento do conceito de sustentabilidade, aponta-se o uso dos conceitos do tripé: social, 
econômico e ecológico. Ou seja, deve haver equilíbrio entre os três aspectos562. Por exemplo, um produto 
não pode ser considerado sustentável se tiver baixo impacto social, baixo impacto econômico, mas se utiliza 
produtos de origem animal.

A indústria da moda e vestuário é uma das que mais gera empregos no cenário mundial, sendo a terceira 
atividade econômica em termos de geração de renda e movimentações financeiras563, mas que, por outro 
lado, também é uma das indústrias que mais gera lixo, o que muitas vezes poderia ser evitado por ações 
vindas tanto do produtor quanto pelo consumidor.

Ainda na questão da produção de lixo, outras questões podem também ser abordadas como não sustentáveis, 
tais como empresas que fazem testes ou utilizam produtos vindos de animais, alta emissão de CO2 durante 
a produção e a locomoção das mercadorias, uso de materiais não recicláveis, dentre outros.

Desde a década de 90, com a ISO 14000, algumas empresas têxteis e demais setores passaram a incorporar a 
questão ambiental. Além de rever todo processo produtivo, para minimizar os prejuízos ambientais, passaram 
a desenvolver projetos ambientais e sociais. No entanto, ainda são poucas as empresas que procuram se 
adequar aos princípios da sustentabilidade ambiental. 

Gradativamente, a preocupação com a preservação do meio ambiente, no processo de desenvolvimento de 
produtos, passa a fazer parte do sistema da moda. 

O paradigma da moda na sustentabilidade
O conceito de sustentabilidade aplicado ao vestuário é recente na história da moda. Conforme Lipovestky564, 
desde o surgimento da moda, no começo do século XV, ela acompanha as constantes transformações do 
estilo de vida das pessoas, podendo compará-la até mesmo com o espírito do tempo. A sociedade está 
sempre sujeita a mudanças e a moda se adequa e acompanha estas mudanças relacionadas aos interesses 
econômicos, às necessidades e aos desejos do consumidor.

O produto de moda é efêmero, símbolo do consumismo e, na busca pela sustentabilidade ambiental, é 
preciso um consumo consciente de produtos, que devem ser desenvolvidos para um ciclo de vida mais longo, 
sendo o oposto do que foi pregado até o momento.

Gradativamente, a preocupação com a preservação do meio ambiente, no processo de desenvolvimento de 
produtos, passa a fazer parte do sistema da moda. 

O sistema de fast fashion foi criado com o intuito de seguir as tendências de moda, que são efêmeras, em alta 
escala produtiva e focada no consumo de massa, roupas de baixa qualidade, muitas vezes produzidas com 
trabalho escravo ou outro tipo de inconformidade. Sendo assim, as roupas são descartadas porque não têm 
durabilidade e por estarem “fora da moda”.

Como resposta a esse movimento, surgiu a slow fashion, sendo definida como um projeto com foco nas 
pessoas, cuja comercialização é colocada em segundo plano. Busca focar-se na produção local, preocupando-
se também, principalmente, com benefícios e transformações socioambientais e culturais, democratizando 
o design com mudanças comportamentais na criação de novos modelos econômicos, de negócios e 
oportunidades565. 

561 ONU. Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. In: Anais Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
Humano. Estocolmo, 6p., 1972. 
562 GWILT, Alisson; RISSANEN T, Timo. Shaping Sustainable Fashion: Changing the way we make and use clothes. 1. ed. London: 
Earthscan, 2011.
563 BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2012. 
564 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
565 ANICET, Anne; RÜTHSCHILLING, Evelise A. Contextura: processos produtivos sob abordagem Zero Waste. Modapalavra 
E-periódico. Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro de Artes. Florianópolis, 2006.
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Outro exemplo de slow fashion é a popularização dos brechós. A reutilização de roupas e acessórios que 
ainda possuem boa qualidade, mas que não necessariamente estão na moda. Os brechós são uma ótima 
solução para evitar o descarte inapropriado de peças de roupa, também passando a terem um valor mais 
acessível, tornando-se um consumo mais democrático. 

Com relação à produção em si, o respeito pelo meio ambiente, a utilização de fibras e tintas naturais e a 
reciclagem de roupas e objetos usados são a base da moda ecológica, o também chamado eco-fashion, que 
pouco a pouco tem conquistado o consumidores e os estilistas em todo o mundo.

Com tecidos em cuja produção não são usados produtos químicos, nem fertilizantes, nem pesticidas, os 
materiais sustentáveis e ecofriendly são de grande popularidade entre designers que desejam entrar no 
mercado sustentável. Embora a moda de baixo impacto ambiental esteja mais desenvolvida em mercados 
estrangeiros, gigantes do ramo, como Giorgio Armani, já estão abraçando esta tendência. Armani cria jeans 
‘ecologicamente corretos’, feitos com algodão orgânico. Outras grifes famosas internacionais vendidas na 
Itália, como Levi Strauss, Gap e Nike, também se uniram à moda ecológica. 

Ponchos feitos com fibra de soja, trajes elaborados com embalagens de ovos ou calças fabricadas a partir de 
algas são alguns exemplos desta moda alternativa, que combina criatividade com materiais inesperados, a 
fim de se adaptarem à nova moda e ao novo desejo do mercado consumidor, que está cada vez mais disposto 
a mudar seus hábitos de consumo. 

Outro movimento que ganhou muita popularidade nos últimos tempos, e que cada vez mais ganha força, é o 
movimento de proteção animal, consistindo em produtos veganos. Couro, pele de animal e até mesmo testes 
em animais (no caso de cosméticos) já não têm mais a visão luxuosa de algumas décadas atrás. 

Além do sofrimento animal, os críticos ao uso de peles argumentam que todo o processo de tratamento do 
material é insustentável. Para a pele não apodrecer, é preciso prepará-la com produtos químicos danosos ao 
meio ambiente, e os processos de tingimento têm grande consumo de água.

A marca de luxo da designer Stella McCartney, por exemplo, é considerada a primeira marca de luxo vegana, 
por usar apenas matérias-primas sustentáveis. A designer alega que a atmosfera construída pelo homem, 
e na qual se habita, está completamente desconectada com o ambiente natural do planeta, é por isso que 
existe tanto desperdício566. 

O algodão dos tecidos é orgânico, livre de pesticidas e fertilizantes, o couro é vegetariano e o cashmere 
é reaproveitado das sobras de fibras. Abraça e investe em inúmeras causas ecofriendly e se tornou um 
verdadeiro exemplo no mundo da moda pela sua posição e virtudes, e está em crescimento. 

A prática da sustentabilidade implica uma busca constante por níveis cada vez mais elevados de qualidade de 
vida. A adaptação do mercado só acontece se o consumidor final luta por esta mudança.

Considerações finais
As iniciativas apresentadas anteriormente são apenas implementadas se houver um mercado para consumir 
e que passe a considerar o impacto ambiental dos produtos que consome. É uma forma de pressionar as 
indústrias, seja de moda ou de qualquer outro setor, a fim de diminuir o prejuízo que causam à natureza e, 
consequentemente, à sociedade. A lógica dos lucros rápidos e cada vez maiores, sem considerar o que está em 
risco, tem sido a causa de muitos problemas ambientais. Já existem países onde existe uma legislação rígida 
obrigando as indústrias a se adequarem para diminuir os danos ao meio ambiente. Mas, principalmente, 
há consumidores conscientes que procuram por produtos ecologicamente produzidos e pensados, que se 
preocupam com a natureza e com as gerações futuras. 

566 IREDALE, Jessica. Stella McCartney Shoots Her Fall 2017 Campaign in a Landfill. WWD Magazine, 2017. Disponível em: https://
wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/stella-mccartney-shoots-her-fall-2017-campaign-in-a-landfill-10948333/. Acesso em: 
20/03/2020 19:04
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A moda não funciona isoladamente e está subordinada ao consumidor. O mercado se adapta às vontades e aos 
desejos do público, sempre visando conseguir atingi-los e conquistando-os. O consumidor, por sua vez, deve 
ser o responsável por lutar pelas mudanças no mercado da moda e incentivar a adotar medidas necessárias, 
a fim de desempenhar uma nova postura de responsabilidade, visto que o designer é o responsável por 
mediar o relacionamento entre mercado e consumidor.

O produto do vestuário de moda exerce forte influência sobre as pessoas. Assim, propor produtos 
desenvolvidos com um apelo ecológico é um meio de estimular e consolidar o desenvolvimento sustentável 
e o consumo consciente. 

A crise ambiental e a luta por medidas sustentáveis não é mais uma luta apenas para ambientalistas e 
ecologistas, mas para todos os seres humanos. A preocupação pelo meio ambiente e pela sustentabilidade 
por meio da moda pode ser colocada em prática por meio da abordagem de produtos, englobando o processo 
de produção de moda e a atitude do público para um consumo de moda mais sustentável.
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A DIALÉTICA DO RECONHECIMENTO EM 
HEGEL: CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO 

DA CULTURA ORGANIZACIONAL
THE DIALECTIC OF RECOGNITION IN HEGEL: CONTRIBUTION TO THE  

STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE

Eduarda Luíza Savanhago Pedrozo567
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Resumo: Nesse artigo, apresenta-se a dialética do reconhecimento em Hegel como uma abordagem capaz 
de auxiliar na compreensão das dinâmicas intersubjetivas nos ambientes corporativos. Esse artigo utiliza 
fundamentação baseada na teoria da dialética do reconhecimento em Hegel como forma de melhor 
compreender a dinâmica afetiva no ambiente corporativo. O objetivo é demonstrar que a dialética do 
reconhecimento existe no ambiente corporativo. O método a ser utilizado é o dedutivo, por meio de pesquisa 
bibliográfica. Propõe-se que o presente estudo possa contribuir para gestores corporativos e operadores 
jurídicos entenderem de modo mais aprofundado como se dão as relações no ambiente de trabalho, por um 
lado buscam a igualdade e, por outro, o protagonismo.

Palavras-chave: Dialética do reconhecimento, Relação intersubjetiva, Cultura Organizacional.

Introdução
Existe a percepção de que as apreciações positivas ou negativas dos profissionais em relação à empresa 
passam não apenas (e nem sequer de modo principal) pelos resultados e/ou benefícios oferecidos, mas, 
sobretudo, pelo modo emocional que vivenciam diante da cultura organizacional. Em outras palavras, o 
profissional tende a avaliar de modo mais positivo ou não uma empresa na medida em que se sente bem ou 
não naquele espaço, e se sentir bem envolve não apenas dimensões objetivas, mas também todo o leque de 
sentimentos, afetos, aspirações que as pessoas nutrem em relação ao outro.569

Com isto, busca-se demonstrar que tantos resultados empresariais como a qualidade e o bem-estar nos 
ambientes corporativos podem ser aprimorados com o trabalho na dimensão cultural, na medida em que 
isto preenche a necessidade de afeto e reconhecimento social por parte das pessoas. Em geral, o profissional 
tende a passar aproximadamente oito horas diárias no trabalho, de modo que a vivência contínua com 
os pares cria vínculos, desejos e ideias típicas de qualquer espécie de sociedade. Existe uma busca por 
reconhecimento, de se sentir importante membro de uma equipe e organização.570

Isto é, mais do que os benefícios oferecidos e condições de trabalho, a expectativa afetiva tende a se focar 
na relação com a cultura da empresa, e é a partir deste aspecto que o profissional formaliza uma apreciação 
positiva ou negativa em relação à empresa.571
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Esse fenômeno não é específico do mundo corporativo, mas emana da própria condição humana. O indivíduo, 
como ser social, busca reconhecimento no outro, porque na interação com o outro que tenta expressar o próprio 
valor e a dignidade. Isto se faz na família, na sociedade e também no mercado de trabalho. Este argumento, 
portanto, surge de fundamentação filosófica, psicológica e humanista. Se os gestores compreenderem melhor 
este argumento, poderão conduzir melhor a relação com cada membro de sua equipe.

Esse artigo utiliza fundamentação baseada na teoria da dialética do reconhecimento em Hegel como forma 
de melhor compreender a dinâmica afetiva no ambiente corporativo. O objetivo é demonstrar que a dialética 
do reconhecimento existe no ambiente corporativo. Com isto, sentem-se os efeitos tanto na dimensão 
econômica como jurídica (questões processuais, litígios, etc.). O método a ser utilizado é o dedutivo por 
meio de pesquisa bibliográfica.

Na sequência se apresenta a abordagem hegeliana sobre dialética do reconhecimento. Nas considerações 
finais, alguns apontamentos serão trazidos para a dimensão corporativa e jurídica.

Dialética do reconhecimento em Hegel
Hegel trata, na Fenomenologia do Espírito, do percurso que a consciência deve realizar para alcançar o saber 
de si mesma. Neste caminho, ela se depara com vários momentos, da relação biológica com o mundo até o 
impacto na dimensão cultural da sociedade. Em uma célebre parte, a obra aborda a dialética entre senhor e 
escravo, momento em que a consciência busca o reconhecimento e a independência de si diante do outro e 
do mundo. Para Hegel, a consciência é consciência de si quando sabe se distinguir do Outro.572 

Neste percurso, a consciência se vê impelida a fazer vários movimentos diante de si e do Outro. O que impele 
a consciência a este percurso, em primeiro estágio, é o Desejo (Begierde). O Desejo é o que impulsiona a 
consciência a buscar o reconhecimento. Hegel diz que os primeiros desejos são puramente biológicos, como 
saciar a sede, a fome, o sexo, o sono, etc. O movimento do Desejo é infinito, ainda que se manifeste em 
relações concretas (busca por comida, por objetos, por relações, etc.), nenhuma delas exaure todo o Desejo. 
O que impele a consciência a buscar todos estes Desejos é a Vida.573  

Thomas Hobbes, filósofo moderno inglês, também cita que o homem é um ser desejante e, na busca de 
satisfazer suas necessidades primárias, vai ao mundo e constrói relações com os outros indivíduos, porém 
essas relações, às vezes, são funcionais e, às vezes, podem ser destrutivas. Sendo assim, é dentro de uma 
vivência em grupo, de regras sociais, que os interesses individuais podem ser convergidos ao interesse 
comum.574

A consciência busca a Vida e, inevitavelmente, deseja outra consciência. A Vida é a força que move a 
consciência a continuamente sair de si em busca de satisfazer necessidades que afetam naquele momento. 
Se as necessidades fisiológicas já estão preenchidas, a consciência passa a querer mais, sente o impulso 
de buscar uma inteligência superior àquela encontrada no mundo natural, ou seja, não quer ficar só, quer 
encontrar outra consciência de si.575 Daí que é a Vida que empurra a consciência de si a tanto impactar 
o mundo como a procurar outra consciência de si. Hyppolite assinala: “o desejo se refere aos objetos do 
mundo; depois, a um objeto mais próximo de si mesmo, a Vida; enfim, a uma outra consciência de si, é o 
próprio desejo que se procura no outro, o desejo de reconhecimento do homem pelo homem”.576

O ser humano deseja um Outro, e como resultado vive em alteridade essencial, ou seja, faz o processo de 
negação de si para se reconhecer no Outro. Ao buscar o Outro, não significa que a consciência veja o outro 
como essencial, mas o utiliza como instrumento de realização do próprio desejo, este é o momento da 
dialética do reconhecimento em Hegel, que se inicia visando apenas ao interesse próprio.577 
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Ao realizar este movimento, ambas as consciências saem de si em busca do reconhecimento do Outro, 
mas neste percurso o que acaba encontrando é a identidade do Outro consigo própria, isto é, em algum 
aspecto ambos se veem como iguais e nisso se reconhecem por meio de um “nós”. Ao mediar a dialética de 
reconhecimento, quando buscar o Outro para satisfazer os próprios desejos, percebe-se que o Outro realiza 
o mesmo movimento.578

Para Hegel, este movimento significa que a consciência, para que reconheça o Outro, precisa primeiro 
suspender a si mesma, tendo o Outro como essencial. Ao mesmo tempo que suspende a si, vê a si no Outro. 
O Outro realiza o mesmo movimento. Ambos buscam a satisfação de si por meio deste duplo movimento. 
Não se trata de finitizar-se em si e nem finitizar-se no Outro.579

Para Hegel, nasce a ideia de Para-Nós, em que as consciências se reconhecem reciprocamente como iguais, 
a partir do movimento da consciência suspender a si e buscar o reconhecimento do Outro. Neste processo, 
as consciências descobrem que há uma dimensão igual em ambas, e nisto o Eu e o Tu se desdobram em um 
Nós.580

Cada instituição se origina deste movimento, porque indivíduos reconhecem-se em Outros, suspendendo 
momentaneamente a si mesmos e criando um Para-Nós (a instituição, que pode ser uma empresa, família, 
etc.). Cada instituição exige que seus membros relativizem parte de suas vontades em prol do coletivo.581

Porém, após este momento, Hegel traz a parábola do senhor e do escravo, demonstrando que o desejo não 
se finitiza no reconhecimento. A consciência buscará a afirmação de si diante do Outro, após se reconhecer 
nele. Isso se acarreta em uma luta, em que aquela consciência que decide arriscar tudo de si, a própria vida, 
torna-se o senhor, e a outra finitiza-se em si mesma e torna-se escravo.582 

Nesta parábola, jogam as ideias de vida e independência. Ambas as consciências querem realizar a própria 
independência, afirmando a própria superioridade na luta com o Outro. No entanto, em dado momento, esta 
luta exige colocar em risco a própria vida e neste instante a consciência deve decidir qual bem priorizar: vida 
ou independência. É por isto que Hegel salienta que o medo é, em certa medida, o início da sabedoria, já 
que fora da vida não há sequer independência. A fluidez da vida é o ponto de partida que permite qualquer 
interação, qualquer movimento, negada a vida, nega-se qualquer desenvolvimento.583

De acordo com a escolha de cada consciência, uma se torna senhor, porque arriscou tudo, incluindo a vida; e 
a outra se torna escravo, porque preferiu a vida diante da independência. O escravo passa a trabalhar para o 
senhor, que em primeiro momento é dependente do senhor, que lhe permite viver. Porém, o senhor também 
se torna dependente do escravo, pois não há a condição de senhor sem o escravo. Ou seja, cada consciência 
exerce a sua condição tendo em vista o reconhecimento da outra. O problema é que ambas são insatisfeitas, 
porque de um lado o escravo só é escravo porque é reconhecido assim pelo senhor, ou seja, depende de um 
outro. E por outro, o senhor é senhor por assim ser reconhecido pelo escravo, mas este é alguém que nem 
ele mesmo (senhor) reconhece como portador de dignidade.584 

Esta relação se processa com o escravo trabalhando o mundo a serviço do senhor e este se aproveitando dos 
resultados do empenho do escravo. Como resultado, o senhor torna-se ocioso, enquanto o escravo trabalha 
e aprimora-se, torna-se competente. Em momento posterior da obra, o escravo consegue libertar-se do 
senhor. Kojèvè585 chega a assinalar que a história humana é a história do escravo que trabalha e transforma 
o mundo.586

Fundamental destacar que a parábola do senhor e do escravo deve ser entendida em contexto ontológico 
da condição humana e não analisada de modo finitizado em qualquer relação específica (empregador-
empregado, senhor-escravo no mundo antigo, etc.). O que se coloca em análise é que existe sempre a 
tendência de algumas consciências se tornarem ociosas com aquilo que já foi realizado e outras trabalharem 
para transformar a própria condição de vida e neste processo elaboram, aprimoram também o mundo.587 
578 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 125.
579 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 126. 
580 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p.127. 
581 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 129.
582 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 130.
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Para Hegel, o mundo constitui a primeira natureza, o conjunto de elementos naturais (biologia, química, 
física, etc.) que condicionam a existência humana. Nesta primeira natureza, o homem está jogado no mundo, 
tal como os animais e as plantas, mas diferente destes o homem tem a capacidade de transcender o mundo 
dado, transformá-lo, tornando-o mais coerente com a sua vontade. Esta reelaboração do mundo passa a ser 
uma segunda natureza para a consciência, porque, sendo produto da sua vontade, integra o seu mundo. Daí 
o sentido de Hegel dizer que as instituições e a sociedade funcionarem para o indivíduo como uma segunda 
natureza.588 

Esta elaboração do mundo é feita por meio do trabalho. A consciência se depara com a realidade externa e 
não a reconhece como própria, decidindo transformá-la. O trabalho, por carregar a inteligência da consciência 
de si, produz ampliação do mundo para a própria consciência de si.589

Por meio do trabalho, o homem realiza a própria ideia de Liberdade, constrói e elabora o mundo. Liberta-se 
da primeira natureza e constrói a segunda natureza, ou seja, transforma o mundo natural em um mundo 
coerente com a vontade humana.

Com isto, se vinculam estes dois conceitos na abordagem hegeliana: reconhecimento e trabalho. Cada 
consciência busca satisfazer as próprias necessidades e conquistar reconhecimento e independência de 
si diante do outro e do mundo. Este processo se perfaz pelo trabalho, na relação com os outros e com a 
realidade em geral. Por isto, se pode dizer que, em Hegel, o trabalho é uma condição tanto de independência 
quanto de dignidade para a consciência de si.

Trazendo a abordagem ao contexto contemporâneo empresarial, observa-se como esse argumento pode 
ajudar a compreender melhor as dinâmicas de trabalho e as relações no ambiente corporativo. A empresa 
é uma instituição fruto do trabalho humano, da vontade da consciência de si em elaborar o mundo. É um 
projeto que inclui pluralidade de pessoas vinculadas ao mesmo fim. A questão é verificar em cada empresa 
se existe um vínculo de reconhecimento pelo trabalho envolvendo os membros, isto é, se as consciências de 
si se sentem reconhecidas como membros daquela instituição.

Considerações finais
A partir da exposição baseada na dialética do reconhecimento em Hegel, nota-se que em cada instituição 
existe a busca dos indivíduos membros a serem reconhecidos como protagonistas naquele espaço. Isto se dá 
na família, na sociedade civil, no Estado e também nas corporações. 

Este processo decorre da natureza humana, vez que o indivíduo sente o impulso ontológico para se relacionar 
com o mundo e transformá-lo, o que passa pelo estabelecimento de relações com os outros. Para o indivíduo, 
o sentido de existência se constrói também no reconhecer e ser reconhecido por aqueles que ele considera 
igual. Mas a dialética do reconhecimento apresenta também o seu aspecto conflitivo, o da luta, porque cada 
pessoa, além de ser reconhecida como igual, quer ser reconhecida como distinta.

Esta abordagem ajuda tanto o gestor corporativo como o operador jurídico a entenderem melhor a dinâmica 
intersubjetiva nos ambientes profissionais, porque ali se dá a busca de reconhecimento como membro 
dentro da cultura corporativa e também a busca de reconhecimento como protagonista, o que passa pelo 
conflito com os demais.

De modo prático, os gestores e os operadores jurídicos podem utilizar esta abordagem para pensar programas 
de governança corporativa e intervenções na cultura organizacional, visando facilitar a integração dos 
membros na missão e nos valores da empresa, bem como a regulamentar as relações conflitivas no espaço 
corporativo. A busca por reconhecimento é natural ao ser humano, logo ela deve ser compreendida e não 
negada, porque isto gera efeitos também nas áreas econômica e jurídica (processos judiciais e litígios). Este 
artigo segue como introdução a uma melhor compreensão da busca por reconhecimento nos ambientes 
corporativos.

588 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 133.
589 HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. p. 134.
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 A FORMAÇÃO DA COMMONWEALTH 
DE PORTO RICO: AS VANTAGENS E AS 

DESVANTAGENS DE NÃO SER UM ESTADO 
SOBERANO E A RAZÃO PELA QUAL 

PERMANECE NESTA SITUAÇÃO POLÍTICA
THE FORMATION OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO: THE ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES OF NOT BEING A SOVEREIGN STATE AND THE REASON WHY IT 
REMAINS IN THIS POLITICAL SITUATION

Júlia Bittencourt590

Charles Alexandre Souza Armada591

Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender, pelo método indutivo, a atual situação política 
de Porto Rico. Primeiramente, será discutida a formação histórica de Porto Rico como Commonwealth dos 
Estados Unidos da América. Após isso, a segunda seção trata das vantagens e das desvantagens, para a ilha 
porto-riquenha, de ser um território além-mar e não soberano. Finalmente, discute-se a razão pela qual 
Porto Rico permanece nesta situação política. Com base no estudo, observa-se que há mais vantagens em se 
tornar o 51º estado estadunidense do que se tornar independente.  

Palavras-chave: Porto Rico. Estados Unidos. Commonwealth.

Introdução
O território de Porto Rico, por muitas vezes, confunde-se com um país. Entretanto, Porto Rico é o que poderia 
ser chamado de uma “colônia moderna” dos Estados Unidos da América (EUA) que, legalmente, intitula 
Porto Rico como um território além-mar ou uma Commonwealth (comunidade). Enquanto isso, Porto Rico se 
intitula Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Deste modo, Porto Rico não deve ser chamado de Estado. Um 
Estado necessita de território, nação e soberania e Porto Rico não é reconhecido internacionalmente como 
um Estado soberano. 

O objetivo deste presente trabalho é compreender por que Porto Rico permanece na situação política em 
que está: uma Commonwealth dos Estados Unidos da América. O artigo utilizou o método indutivo para ser 
realizado, sendo dividido por 3 seções: 1. A expansão do imperialismo americano e a adoção de Porto Rico 
como uma Commonwealth dos Estados Unidos; 2. Vantagens e desvantagens de Porto Rico como território 
além-mar estadunidense; 3. Por que Porto Rico permanece nesta situação política. Deste modo, espera-se 
estudar, de forma gradual, o motivo da atual situação política de Porto Rico.

A expansão do imperialismo americano e a adoção de 
Porto Rico como uma Commonwealth dos Estados Unidos
Este status, de Commonwealth, se deve a uma combinação de três fatores no século XIX: a expansão do 
imperialismo estadunidense em conjunto com o pan-latinismo, a Doutrina Monroe e o enfraquecimento do 

590 Júlia Bittencourt, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Campus Balneário Camboriú, graduanda do Curso de 
Relações Internacionais. E-mail: juliabittencourt2509@gmail.com
591 Charles Alexandre Souza Armada. Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e 
Doutor em Direito pela Universidade de Alicante, Espanha. Docente dos cursos de Direito e Relações Internacionais da 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: charlesarmada@univali.br
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domínio espanhol sobre suas colônias no hemisfério ocidental e, além disso, um sentimento antiespanhol do 
povo porto-riquenho. Porto Rico foi colonizada pelos espanhóis logo após a “descoberta” das Américas por 
Cristóvão Colombo em 1493. O domínio e a ação “civilizadora” da Espanha se mantiveram por ali até o ano de 
1898, quando se dá início a Guerra Hispano-Americana. A guerra envolveu Cuba, Porto Rico, as Ilhas Guam e 
as Filipinas, que estavam sob comando espanhol. No caso das Américas, os EUA iniciaram esse conflito com 
a Espanha para permitir que a América fosse dos americanos, legitimados pela Doutrina Monroe. Esta guerra 
é considerada um marco para o avanço do Império Americano:

[...] a Guerra Hispano-Americana, sem sombra de dúvida, marca, no mínimo, uma mudança de padrão imperial, 
na medida de que não são mais usados os mesmos métodos e que as novas possessões não são anexadas como 
parte integrantes da União e onde mercados são mais importantes do que terras592.

Pode-se dizer que o imperialismo americano foi encarnado em Theodore Roosevelt593 e ele, como coronel do 
exército na guerra, alguns anos depois, se torna o presidente dos Estados Unidos e, também, um incentivador 
em manter Porto Rico nas mãos estadunidenses. Grande adepto dos ideais de Alfred Mahan, Roosevelt 
buscava pôr em prática a questão da estratégia marinha de Mahan, já que ter poder sobre colônias além-
mar em pontos estratégicos do oceano traria aos Estados Unidos da América um controle sobre os mares594.

O centro da ideia de Mahan se espelhava no antigo império inglês, que dominou pontos estratégicos como 
o canal de Suez e o estreito de Gibraltar. A Inglaterra possuía um território pequeno, porém dominava os 
mares e controlava os mercados. Logo, os EUA poderiam ser um grande território que também contivesse 
um grande poder sobre os mares e o comércio, por meio de pontos estratégicos no oceano; e Porto Rico é 
um destes.

Com toda a ambição e o desejo por colocar em prática as suas estratégias marinhas, a Doutrina Monroe e o 
Pan-latinismo, os EUA guerrearam contra a enfraquecida Espanha – devido aos movimentos de independência 
de suas colônias – para ganhar, e venceram. A assinatura do Tratado de Paris, em 10 de dezembro de 1898595, 
consolida a vitória americana e seus mais novos territórios, cedidos pela Espanha: as Filipinas, as Ilhas Guam 
e Porto Rico. Cuba, por meio da Emenda Platt, se tornou um tipo de protetorado dos EUA.

Por sua vez, os porto-riquenhos, principalmente ao sul da ilha (local por onde se iniciaram as invasões 
estadunidenses), preservavam um sentimento antiespanhol. Tal sentimento se deu ao fato de que, 
desde janeiro de 1898, Porto Rico se sentira abandonado pela enfraquecida Espanha, já lutando por sua 
independência desde então, mas esta foi oprimida pela dominação americana. O general estadunidense, 
Nelson Miles, que chegou a erguer a primeira bandeira dos EUA em território porto-riquenho, encarou uma 
resistência fraca, seu exército não teve baixas e apenas três semanas depois Porto Rico foi completamente 
conquistada. Quase não houve encontros sangrentos e poucas pessoas morreram596. 

Ademais, os porto-riquenhos aceitaram a dominação, pois, devido à Guerra Hispano-americana, a ilha sofreu 
graves crises de fome, além do medo e da pobreza que se espalharam pelo país. Além disso, os criollos e 
os liberais de Porto Rico, insatisfeitos com os espanhóis, imaginaram que os estadunidenses implantariam 
um governo rápido e eficiente na ilha, trazendo prosperidade instantânea, principalmente para a elite, que 
esperava que seu relacionamento com os EUA os enriqueceria ainda mais597.  

Desde então, Porto Rico está sob comando dos Estados Unidos. No ano de 1952, Porto Rico, com a permissão 
estadunidense, cria a sua própria Constituição e se intitula (em espanhol) Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico ou (em inglês) Commonwealth of Puerto Rico.

592 PIGOZZI, V. A Construção do Império Americano: origens e a guerra hispano-americana de 1898. Revista 
Perspectiva. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2011, p. 28.
593 FOHLEN, C. América Anglo-Saxônica: de 1815 à atualidade. Local: Edusp Pioneira, 1983, p. 111.
594 FOHLEN, C. América Anglo-Saxônica: de 1815 à atualidade. p. 109.
595 DESCONHECIDO. Mapa militar, ilha de Porto Rico. World Digital Library. 1898. Consultado em 12 de março de 2020.
596 SOTO, Y. C. Capítulo 1: La invasión y sus consecuencias, 1898-1900. 24 nov. 2015. Apresentação de Power Point. 
Disponível em: https://bit.ly/2YcND9t. Acesso em: 27 abr. 2020.
597 SOTO, Y. C. Capítulo 1: La invasión y sus consecuencias, 1898-1900. 24 nov. 2015. Apresentação de Power Point. 
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Vantagens e desvantagens de Porto Rico como território 
além-mar estadunidense
De fato, Porto Rico é uma ilha com grande exploração de capital estrangeiro, sendo considerada um paraíso 
fiscal598, principalmente para os estadunidenses. Dependendo da perspectiva econômica, o capital estrangeiro 
na ilha pode ser considerado uma vantagem e, também, uma desvantagem, já que não valoriza o produto 
nacional de uma nação sem identidade formada. Inclusive, pode-se afirmar que a falta de identidade é uma 
desvantagem que, entretanto, abre portas para uma influência estrangeira ainda maior. 

O status de paraíso fiscal se deu ao fato de que os estadunidenses podem ir a Porto Rico sem abandonar a 
sua nacionalidade, diferente de quando era necessário ir à Suíça ou à Irlanda do Norte. Além disso, Porto 
Rico, desde 2013, decidiu atrair bilionários com seus baixos impostos e taxas de juros, com o seu governo 
determinado a tornar a ilha um verdadeiro paraíso fiscal, com vantagens atraentes aos investidores – 
principalmente os de risco. Por exemplo, se um investidor residir por mais de 183 dias na ilha, ele passa a ter 
a vantagem de não precisar pagar impostos federais, como os cidadãos porto-riquenhos, mas ainda com a 
nacionalidade americana e território estadunidense599.  

Outra razão para a atração de investimento estrangeiro é o imposto de apenas 4% para as empresas que 
exportarem produtos porto-riquenhos600. É possível observar a confusão política de Porto Rico neste ponto, 
já que, embora seja território estadunidense, algumas leis e decisões do governador lhe afastam dos Estados 
Unidos, ao mesmo tempo que, em outras áreas, lhe aproximam.

Uma evidência das diferenças entre os estadunidenses e os porto-riquenhos (que também têm a nacionalidade 
dos EUA) é a sua identidade nacional. Embora não sejam um Estado, Porto Rico tem a sua nação, que é 
expressa por seus times de futebol e suas participações em olimpíadas desde 1984, em Los Angeles, no 
estado da Califórnia, nos EUA. Um momento marcante de suas participações foi em Antenas, no ano de 
2004, era a primeira partida de basquete das olimpíadas daquele ano, e Porto Rico começou enfrentando o 
time dos EUA, estrelado por grandes jogadores na NBA. Entretanto, o que muitos não esperavam, aconteceu. 
Porto Rico venceu a equipe estadunidense com 19 pontos de diferença, marcando a maior derrota da história 
dos Estados Unidos no basquete601. 

Embora estadunidenses, os moradores de Porto Rico são porto-riquenhos, nacionalistas, torcendo para as 
equipes que representam a sua nação, e não o seu país – Estados Unidos. Mesmo que Porto Rico venha a se 
tornar um estado estadunidense, a diferença de identidade cultural entre as nações é gritante, como língua 
oficial (espanhol) e até as seleções olímpicas. No futuro, isso pode resultar em divergências no direcionamento 
político-econômico do território.

Pode-se citar como desvantagem, também, a má coordenação estadunidense, que, embora seja soberano 
sobre a ilha, não cumpre um papel completo como se Porto Rico fizesse parte do país. Embora Porto Rico tenha 
tido uma economia triunfante dos anos 1970-1995, uma grande queda econômica baixou drasticamente a 
qualidade de vida dos moradores da ilha e trouxe-lhes a maior “falência” registrada na história dos EUA – 
aspas devido ao fato de que os Estados Unidos se recusaram a declarar falência, um ano antes, e instituíram 
a ‘Lei Promessa’ para enfrentar a crise602 – com um total de 123 bilhões de dólares603, em 2017. Como 
consequência disso, nos próximos 10 anos, o superávit da ilha não deve passar de 8 bilhões de dólares. 
Entretanto, independentemente de serem soberanos ou não, países têm dívidas. Portanto, com certeza, esta 
é uma grande desvantagem. 
598 BARRON, J. Como o Porto Rico se tornou o mais novo paraíso fiscal dos norte-americanos. GQ, [s.l.]. 02 fev. 2019. 
Poder. Disponível em: https://glo.bo/2xlP1fa. Acesso em: 15 mar. 2020.
599 BROWNING, L; CRESWELL, J. Porto Rico busca atrair bilionários como paraíso fiscal. Folha de São Paulo, [s.l.]. 08 
abr. 2013. Mundo. Disponível em: https://bit.ly/2YfUtv9. Acesso em: 27 abr. 2020.
600 BARRON, J. Como o Porto Rico se tornou o mais novo paraíso fiscal dos norte-americanos. GQ, [s.l.]. 02 fev. 2019. Poder. 
601 SOTOMAYOR, A. Puerto Rico y el Movimiento Olímpico. In: PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
PUERTORRIQUEÑA DE INVESTIGACIÓN DEL DEPORTE. Conference Paper... Headquarters of Puerto Rico’s 
Olympic Committee. San Juan, Puerto Rico, May 20, 2016, p 1-2.
602 WAGENHEIM, O. J; MATHEWS, T. G.; WALGENHEIM, K. Puerto Rico. 21 mar. 2020. Disponível em: https://www.
britannica.com/place/Puerto-Rico. Acesso em: 23 mar. 2020.
603 GONZÁLEZ, J. A dívida de 123 bilhões de dólares de Porto Rico é o custo do colonialismo americano. The Intercept 
Brasil, [s.l.]. 10 maio 2017. Disponível em: https://bit.ly/2VMiU1i. Acesso em: 15 mar. 2020.
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Politicamente, a ideia de que Porto Rico tem autonomia é um pouco controversa, já que há representantes 
políticos, mas sem muita opinião e posição efetiva para com os EUA. Os porto-riquenhos podem votar para 
presidente (dos Estados Unidos) e têm eleições diretas para o governador do território604 e para Comissionado 
Residente. Este último substitui a função de senadores e representantes no Congresso, pois Porto Rico não 
tem o direito de tê-los, já que não é um estado dos EUA. Eleito por voto popular, o Comisionado passa a 
residir nos Estados Unidos e é eleito por voto popular, em Porto Rico, de quatro em quatro anos605.

Em meio a estas desvantagens políticas e econômicas, uma das vantagens dos porto-riquenhos é o fato 
de que eles são cidadãos estadunidenses, usufruem do passaporte norte-americano e apenas recebem 
turistas que tenham visto. Além disso, como será discutido no próximo capítulo, os porto-riquenhos desejam 
se tornar o 51º estado estadunidense, justamente porque veem mais vantagens do que ser apenas uma 
Commonwealth606.

Por que Porto Rico permanece nesta situação política
Há anos, Porto Rico faz plebiscitos para saber a opinião pública a respeito de sua situação política. Ao 
total, foram 5 plebiscitos, sendo que o último foi feito em 2017607. Os porto-riquenhos poderiam votar pela 
estadidad, ou seja, para se tornarem um estado estadunidense; ou para se tornarem independentes; ou para 
continuarem na situação em que estão, como uma Commonwealth.

Incrivelmente, a população não anseia pela independência, provavelmente por imaginarem que, com as 
dificuldades econômicas, caso Porto Rico não tenha o apoio estadunidense, as coisas ficariam mais difíceis. 
De modo interessante, 97% dos votos foram favoráveis à estadidad, entretanto a oposição boicotou o pleito, 
fazendo com que as pessoas não participassem. Dessa forma, apenas cerca de 22-23% do colégio eleitoral 
votou608. A estratégia tomada pela oposição demonstra que seria provável que, se a maioria do povo da ilha 
votasse, a estadidad ainda seria a opinião mais forte, indo contra os ideais de independência, anseio da 
oposição.

Infelizmente, apenas fazer plebiscitos e pleitos buscando a opinião da população não é o suficiente, ainda 
mais quando não é a ampla maioria da população quem participa. O próprio presidente Donald Trump 
deixou claro, em 2018, que não dará a estadidad a Porto Rico, por ter políticos ruins e uma atividade clara 
de corrupção. Ademais, Porto Rico, durante as eleições de 2020 dos EUA, irá abrir uma ala de votos para 
os porto-riquenhos: “estadidad sim ou não”, em mais uma tentativa pela busca de se tornar um estado 
estadunidense, pois conseguiriam mais verbas para escolas e necessidades sociais609.

Considerações finais
Portanto, pode-se compreender a situação política de Porto Rico. Desde a chegada dos espanhóis, em 1493, 
Porto Rico não tem soberania própria e é explorado por uma grande potência da época e, em 1898, se torna 
uma colônia de outra grande potência: os Estados Unidos da América. Embora explorado por anos pelo 
imperialismo estadunidense, Porto Rico lutou por certa autonomia, até que se tornou, no século XX, uma 
Commonwealth.
604 POR qué algunos consideran que Puerto Rico es la “colônia más antigua del mundo”?. BBC News, [s.l.]. 11 jun. 
2017. Mundo. Disponível em: https://bbc.in/2YdyXqI. Acesso em: 25 mar. 2020.
605 PR51st. Puerto Rico 51st. ¿Qué es um Comisionado Residente?. Disponível em: https://bit.ly/2SekhUE. Acesso 
em: 27 abr. 2020.
606 PRESSE, F. Porto Rico decide se tornar 51º estado dos EUA em referendo com baixa participação. G1, [s.l.]. 11 jun. 
2017. Mundo. Disponível em: https://glo.bo/3bPiEUU. Acesso em: 15 mar. 2020.
607 PRESSE, F. Porto Rico decide se tornar 51º estado dos EUA em referendo com baixa participação. G1, [s.l.]. 11 jun. 
2017. Mundo. 
608 PRESSE, F. Porto Rico decide se tornar 51º estado dos EUA em referendo com baixa participação. G1, [s.l.]. 11 jun. 
2017. Mundo. 
609 SENADO de Puerto Rico abre peso al voto simbólico “estadidad sí o no” em las elecciones. Univision, [s.l.]. 2 mar. 
2020. Destino 2020. Disponível em: https://bit.ly/2VK0G0q. Acesso em: 25 mar. 2020.
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Entretanto, essa classificação política de Commonwealth até deu à ilha certa autonomia, como seu próprio 
governador. Contudo, com os passar dos anos, ser um Estado Libre Asociado passou a ser uma farsa, pois 
não houve aumento na autonomia de Porto Rico, pelo contrário, sua soberania nunca foi eficaz e nem teve o 
controle do território, principalmente economicamente.

É possível afirmar que Porto Rico não anseia por independência, embora queira mais autonomia, algo que 
sua situação atual não lhe proporciona. Por isso, Porto Rico deseja se tornar o 51º estado estadunidense: 
mantém sobre a nação um governador, porém recebe a autonomia que um estado do país tem, e assim 
conquista o direito de ter senadores e representantes, com poder de voto, no Congresso dos Estados Unidos. 
Aparentemente, para Porto Rico, é melhor estar sob o governo dos EUA – assim como sempre estiveram sob 
o poder de uma potência nos últimos sete séculos – do que precisar se organizar politicamente sozinho.

Além disso, o apoio financeiro – principalmente para desastres naturais610 – estadunidense é essencial para 
a não falência de Porto Rico e a razão pela qual a ilha permanece, de certa forma, estável, mesmo sem um 
superávit depois das dívidas pelas quais passou. Porto Rico teria dificuldade em viver sozinho depois de 
depender tanto de outros países. Logo, a ilha não muda sua situação política, pois sabe que não consegue ser 
independente, mas também deseja autonomia, então a melhor escolha é se tornar um estado estadunidense. 
No entanto, para isso, precisa que os Estados Unidos da América anseiem por isso também. Só a posição 
de Porto Rico não é o bastante para um mundo que prioriza a soberania e, principalmente, a vontade das 
grandes potências.
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EFEITOS DAS BANDEIRAS DE 
CONVENIÊNCIA EM RELAÇÃO AOS 
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Resumo: Historicamente os oceanos sempre foram meio para transporte de mercadorias, negócios, confrontos 
e dilemas sob seus territórios, o avanço resultante das explorações marítimas foram fundamentais para o 
desenvolvimento econômico em escala global, razão pela qual naturalmente se desenvolveram práticas com 
o intuito de obter vantagens. Com o advento da organização mundial do comércio e da organização marítima 
internacional, diversos regulamentos referentes aos direitos trabalhistas, responsabilidade ambiental e 
segurança jurídica foram desenvolvidos e assinados pelos países signatários, todavia estes possuem baixa 
eficácia quanto ao controle das bandeiras de conveniência, que por sua frequente prática resultam em danos 
ao meio ambiente, ofensa aos direitos humanos e geram onerosos danos a todos os envolvidos.

Palavras Chave: Bandeiras de conveniência; Direito Marítimo; Constitucionalismo Contemporâneo.

Introdução
A constante evolução do mercado e negócios internacionais exigiu uma solução conjunta dos Estados 
e órgãos chaves para disciplinar as regras e a equidade entre todos. Com o passar do tempo, o oceano 
se mostrou indispensável para ampliação do domínio econômico das nações soberanas, razão pela qual 
inúmeras batalhas foram travadas desde o tempo das grandes navegações.

Atualmente a busca pela soberania marítima resultou em práticas decorrentes de evasões legais, que, 
buscando o maior número de vantagens possíveis para a realização de negócios, gerou a criação de inúmeros 
pactos, tratados e direitos fundamentais ao ser humano e ao meio ambiente, objetos chaves dessas práticas.

O primeiro capítulo aborda a origem, o conceito e a aplicabilidade do direito marítimo com a consequente 
introdução às bandeiras de conveniência. O capítulo seguinte trabalha a origem do constitucionalismo 
contemporâneo e sua aplicabilidade dimensional.

Por fim, o terceiro capítulo e as considerações finais trazem à tona os dilemas, a consequência e os problemas 
decorrentes da prática descrita, buscando em sua parte final identificar possíveis soluções e seus responsáveis.

O direito marítimo e as bandeiras de conveniência 
Prioritariamente, antes de tratar do objeto do presente artigo, faz-se mister abordar a conceituação e a 
orientação da competência e do objeto em que se enquadra o tema, estando este tipificado no ramo do 
direito marítimo público.
611 Acadêmico do 8º período do Curso de Direito na Universidade do Vale do Itajaí, e-mail: gui.faraco@hotmail.com
612 Advogada inscrita na OAB/SC 34.622, Mestre em Direito (IMO IMLI – UNIVALI PPCJ), professora de graduação e pós-
graduação da UNIVALI e outros. E-mail: gabriellenovak@univali.br. 
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Historicamente, se conhece que as civilizações buscavam o mar, os rios e semelhantes como referências para 
se estabelecer, bem como para obter um meio de transporte proveitoso, sendo estes fatores determinantes 
para evolução da sociedade.

A anterioridade da regulamentação marítima traz à tona o código de Hamurabi, código de Manu e a lei dos 
Rodes, estas que disciplinavam situações relacionadas ao ambiente marítimo, já regulando as navegações 
das suas respectivas épocas.

O direito marítimo, doutrinado como disciplina autônoma, é baseado nos negócios navais realizados desde 
os princípios da civilização humana, o qual, com base em costumes, princípios e regras, desenvolveu-se com 
a competência de tipificar os fatos marítimos.

Conforme Novak Fóes, o direito marítimo consiste-se no “conjunto de normas jurídicas, oriundas 
primordialmente dos usos e costumes, que rege o tráfico e o tráfego marítimo como um todo”.613

Strenger ainda conceitua: 

Direito marítimo é um conjunto coordenado de construções, idéias ou instituições jurídicas, emanado de um 
poder público efetivo e destinado a realizar-se ou a atualizar-se na vida humana de relação social, no teatro do 
mar ou em relação aos espaços marítimos.614

As fontes do direito marítimo moderno organizam-se em leis, tratados internacionais, princípios e, 
especialmente, nos usos e nos costumes do mar, também chamado de lex marítima. 

Define-se que o direito marítimo é o conjunto de ordenamentos jurídicos que regem o comércio marítimo 
e a navegação pelos oceanos.

O comércio marítimo consiste na forma mais viável de transporte de mercadorias oriundas de transações 
internacionais (importação e exportação). Suscintamente, este comércio se realiza mediante diversas 
embarcações que percorrem os oceanos carregando a carga solta ou em contêineres, sob as ordens de um 
capitão e geralmente com o auxílio de uma tripulação, estes subordinados ao armador (pessoa física ou 
jurídica responsável por armar a embarcação, coordenando sua exploração comercial).

Sob a necessidade de um tratamento com equidade comercial não só para o comércio marítimo, mas para 
todos em meios comerciais internacionais, surgiu em 1995 a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
com o objetivo de regular os mais variados setores da economia internacional sob os princípios da não 
discriminação, previsibilidade, concorrência leal, proibição de restrições quantitativas e tratamento com 
equidade para países em desenvolvimento.

Em igual importância para legislação internacional marítima foi a criação da Organização Marítima 
Internacional (IMO), imbuída da finalidade de impor medidas e normas para gerar melhorias quanto à 
poluição gerada pela marinha no geral, bem como para prevenir e disciplinar a segurança do transporte 
marítimo internacional.

Ambas as organizações são fundamentais para os conflitos e as soluções resultantes da globalização e 
utilização da marinha mercante.

Com influência de ambas as organizações e na intenção de regular o conjunto de leis e deveres as quais deve se 
submeter o comércio marítimo internacional e uma embarcação615 mercante em alto mar, o direito marítimo 
internacional solucionou a jurisdição de competência com base na nacionalidade matriculada no navio.

 A exemplo, para regular critérios trabalhistas, o Brasil é signatário da convenção de Havana, esta que dispõe 
sobre a regularização trabalhista em alto mar de acordo com o registro e a bandeira à qual carrega hasteada.

De forma geral, a fim de um controle internacional, administrativo e judicial, as embarcações devem 
ser registradas sob nacionalidade de seu país de origem ou em país que autorize seu registro, conforme 
regulamenta a convenção de Montego Bay:

613 NOVAK FÓES, Gabrielle Thamis. Demurrage de Contêiner no direito inglês e brasileiro: crítica à reforma do código 
comercial. São Paulo: Aduaneiras, 2017, p. 49.
614 STRENGER, Irineu. Direito Moderno em Foco: responsabilidade civil, direito marítimo e outros. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1986, p.75.
615 Lei 9.537/97, Art. 2º, inc. V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando 
rebocadas, as fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios 
próprios ou não, transportando pessoas ou cargas.
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Artigo 91. Nacionalidade dos navios. 1. Todo estado deve estabelecer os requisitos necessários para a atribuição 
da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira. 
Os navios possuem a nacionalidade do Estado cujas bandeiras estejam autorizadas a arvorar. Deve existir um 
vínculo substancial entre o Estado e o navio. 2. Todo estado deve fornecer aos navios a que tenha concedido o 
direito de arvorar a sua bandeira os documentos pertinentes.

É sob a égide desta convenção que surgem as bandeiras de conveniência e, junto com elas, seus problemas, 
consistindo em uma nomenclatura designada para uma facilitação de registro de embarcações pertencentes 
aos armadores. 

Basicamente funciona na submissão do navio às normas de um país, visando exclusivamente à redução do 
pagamento de tributos, custos com a tripulação, segurança, manutenção do navio e responsabilidade quanto 
aos eventuais danos causados.

Metaxas define estas como: 

As bandeiras nacionais daqueles estados, nos quais empresas de shipping registram seus navios, objetivando 
maximizar seus benefícios e minimizar seus custos, evitando a legislação econômica e outras legislações e as 
condições em termos de emprego dos fatores de produção, que seriam aplicáveis em seus próprios países.616

Trata-se de uma prática visando ao cunho econômico estratégico, à qual a bandeira de submissão da 
embarcação não possui vontade ou até capacidade de aplicar sua legislação interna, buscando exclusivamente 
ganho financeiro imediato com o negócio.

Denominados de registro aberto, os países inclusos nessa tipificação possuem características comuns. Com 
base em De Souza617, estes países permitem não residentes a serem armadores ou controlarem seus navios 
mercantes; possuem uma facilitação para obter registro; não possuem tributação sobre os rendimentos das 
embarcações; não têm ou terão necessidade dos navios registrados; as receitas obtidas pelas taxas têm uma 
influência valiosa na economia do país; não limitam a contratação de tripulações estrangeiras; inexistem 
condições para fazer cumprir os regulamentos e as convenções internacionais, tão como país não tem 
condições ou vontade de impor suas normas sobre os armadores.

Segundo a ITF, países como Bahamas, Belize, Barbados, Bolívia, Chipre, Honduras, Jamaica, Líbano e Panamá 
configuram no polo de países de registro aberto, sendo explorados desde o início da prática centenária.618

Em sua origem, discorre Agripino: “O navio Belen Quezada foi o primeiro a obter registro no Panamá em 
1919, e a partir de 1922, vários proprietários de navios norte-americanos e europeus passaram a registrar 
navios no Panamá”.619

São mais de 100 anos de prática da respectiva evasão, o que leva a mais de um século de acidentes marítimos, 
mortes, lesões e sequelas irreparáveis à vida humana e aos oceanos, sendo um dos exemplos mais marcantes 
da prática realizado no litoral francês por uma embarcação petroleira que, registrada nas Bahamas, era de 
propriedade norte-americana e resultou em um derramamento de óleo gerador de uma indenização de 190 
milhões de euros, proposta pelo governo francês.

Visualiza-se dentre os países de registro aberto que alguns deles sequer possuem contato com o mar, 
bem como não são signatários de convenções internacionais, além de possuírem baixa capacidade de 
implementação das políticas de segurança marítima.

Acerca do assunto, afirma De Souza: 

Um dos problemas das bandeiras de conveniência é o fato esses países serem desinteressados ou incapazes 
de tomar decisões em matéria de segurança, legislação social e condições de trabalho. Eles delegam estas 
responsabilidades às sociedades classificadoras e às autoridades dos países onde estes navios aportam. Eles 
aceitam e ratificam as convenções da IMO, mas são aceitações formais, pois são incapazes de fazer cumprir seus 
dispositivos. A verdade é que os navios ostentando bandeiras de conveniência têm estado na vanguarda dos 
acidentes e da fuga às convenções legais.620

616 METAXAS, B.N. Flags of Convenience – A study of internationalisation. Aldershot: Gower Pu.,1985 Apud DE SOUZA, 
François Armand. Noções de Economia dos transportes marítimos, p. 79.
617 DE SOUZA, François Armand. Noções de Economia dos transportes marítimos, p. 79-80.
618 ITF. International Transpor Workers Federation. FOC Countries. Disponível em: https://www.itfglobal.org/en/
sector/seafarers/flags-of-convenience. Acesso em: 16 mar. 2020.
619 JUNIOR, Osvaldo Agripino de Castro. Segurança Marítima e Bandeiras de Conveniência. Disponível em: http://
conversandocomoprofessor.com.br/artigos/arquivos/artigoseguranca_maritima _e_bandeiras_de_conveniencia_
osvaldo_agripino_revisado.pdf. Acesso em: 23/03/2020.
620 DE SOUZA, François Armand. Noções de Economia dos transportes marítimos, p. 82.
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Dentre as inúmeras situações geradas pela evasão legal descrita, é possível trazer aspectos de concorrência 
desleal, lacunas legais para evitar essa prática, consequências da exploração desse “mercado” sob a soberania 
nacional, responsabilidade ambiental e, sobretudo, o detrimento dos direitos e dos princípios fundamentais 
inerentes à constituição brasileira em relação aos direitos humanos internacionais.

Direitos e princípios do constitucionalismo 
contemporâneo
Origina-se o constitucionalismo da Constituição americana de 1787 e da Constituição francesa de 1791, 
ambas que revolucionariamente foram inspiradas nos ideais racionais e iluministas da época, tão como no 
valor aplicado ao liberalismo e ao individualismo.

Conforme Paulo Bonavides, o Direito Constitucional moderno tem origem no mesmo período - século XVIII, 
quando foram ministradas as primeiras aulas nas faculdades de direito francesa por decisão da assembleia 
constituinte.

A constituição, seguindo a pirâmide de Kelsen, consiste na norma superior de uma sociedade organizada 
politicamente, consistindo em ramo fundamental do direito público a qual estabelece a estrutura do Estado, 
sua organização, o modo de aquisição e a limitação do seu poder constituinte e prevê os direitos e garantias 
fundamentais.

O constitucionalismo contemporâneo aborda uma visão globalizada dos ideais humanos, visando ao 
fortalecimento do sistema jurídico-político internacional, a primazia do direito internacional com base em 
valores e normas universais e a elevação da dignidade da pessoa humana de forma ilimitável.

A Constituição da República Federativa do Brasil possui um agregado principiológico de direitos e garantias 
fundamentais, pessoais, individuais, sociais e inerentes ao bem-estar e à dignidade humana de seu povo, os 
quais buscam atingir os objetivos do constitucionalismo moderno.

Antonio Fernandes Pires621 afirma:

A Constituição de 1988 é conhecida como a “Constituição Cidadã”, apelido a ela concedido por um de seus mais 
ferrenhos laboriosos, Ulysses Guimarães.

Sem dúvida alguma, (foi) é a Constituição com mais valores em forma de princípios que já tivemos, uma das 
que mais instrumentos de proteção dos direitos fundamentais tivemos, a mais democrática de todas, com a 
experiência do voto em sua plenitude e consolidação e pleno desenvolvimento de todas as Instituições e Poderes. 
(2016, p. 57).

Os direitos fundamentais são inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. Nas palavras de José Afonso da 
Silva, “são históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e desaparecem”.

Consistem os direitos e garantias fundamentais em disposições do Estado para promover uma vida digna, 
justa e com qualidade aos seus cidadãos, protegendo-os tanto do próprio Estado quanto de outros indivíduos, 
divididos entre aqueles de primeira, segunda e terceira dimensão.

Os direitos de primeira dimensão são aqueles que possuem intimidade com os preceitos individuais, garantias 
de liberdade, resistência e oposição, comumente referenciados ao direito de ir e vir.

A segunda dimensão possui relação com os direitos sociais e coletivos, diretamente relacionados ao princípio 
de igualdade entre todos, disposição onde se localizam grande parte dos direitos trabalhistas.

Por fim, a terceira dimensão dos direitos fundamentais são os chamados direitos difusos, estes que agregam 
os direitos ao meio ambiente equilibrado, à paz e ao patrimônio da humanidade, os quais foram adquiridos 
por tratados internacionais que buscam proteger a comunidade humana, atrelando princípios fundamentais 
indisponíveis em sua defesa.

621 PIRES, Antonio Fernando. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Método, 04/2016. Vital Source Bookshelf Online.
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Ainda, doutrinadores, como Paulo Bonavides, defendem a existência de uma quarta dimensão fundamental 
que englobaria direitos relacionados à democracia, à informação e ao pluralismo622

Conforme Alexandre de Moraes623:

Os direitos humanos fundamentais, em sua concepção atualmente conhecida, surgiram como produto da 
fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos 
filosóficos-jurídicos, das ideias surgidas com o cristianismo e com o direito natural. (...) Assim, a noção de direitos 
fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia de constitucionalismo, que tão somente consagrou a 
necessidade de insculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, derivado diretamente 
da soberana vontade popular. (MORAES, 2011, p. 2-3).

Conforme exposto, o constitucionalismo moderno é baseado em aspectos revolucionários fomentados pela 
sociedade em sua constante necessidade de atingir dignidade, qualidade de vida e proteção à sua honra, 
razão pela qual são fortemente relacionados aos direitos humanos.

As consequências da evasão legal
Na Constituição brasileira de 1988, emergiu a disponibilidade dos direitos fundamentais à dignidade humana, 
direitos estes que promovem constante evolução quanto a seus entendimentos e aplicabilidades, conforme 
o próprio ser humano.

Ante aos objetivos do constitucionalismo contemporâneo, bem como quanto às condições e normas que 
promoveram a atual constituição, o artigo 5º da carta magna traz a seguinte previsão:

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). (Atos aprovados na forma deste 
parágrafo: DLG nº 186, de 2008, DEC 6.949, de 2009, DLG 26, de 2015, DEC 9.522, de 2018).

Verifica-se que a constante evolução humana e a sua interpretação acerca de seus direitos promoveram um 
acréscimo no conteúdo constitucional brasileiro, aderindo o parágrafo 3º cerca 16 anos após sua promulgação. 

Denota-se que a onda de constitucionalismo relatada possui fontes nos fatores históricos sofridos pela 
sociedade. Guerras, justiça e injustiça estabeleceram limites humanos para convivência, petrificando a 
dignidade humana em patamar elevado para consideração legal.

Conforme apresentado no primeiro capítulo, as práticas de registro perante as bandeiras de conveniência são 
responsáveis por grande parte da insegurança marítima internacional, a chamada “evasão legal” não teve 
medidas eficazes para ser combatida tanto nas jurisdições regionais quanto nas nacionais e internacionais.

As grandes potências da marinha mercante possuem grande parcela de culpa quanto à frequente ocorrência 
da prática. A Grã-Bretanha, no período que foi a maior potência, utilizava constantemente da prática, assim 
como os Estados Unidos, que iniciaram suas sucessivas evasões com registros na Libéria. Consequentemente, 
atualmente, mais de 65% da frota marítima atual é registrada em bandeiras de conveniência. 624

É nítido que a contínua aplicabilidade da prática, ainda que regulada por meio de tratados internacionais, 
não possui prospecção de controle, ferindo os mais intrínsecos direitos e princípios fundamentais humanos.

A frequência de acidentes causados pelos registros abertos é uma afronta aos princípios fundamentais, um 
acidente marítimo com derramamento de óleo traz uma gama de danos consideráveis ao meio ambiente, 
que, realizado em território brasileiro, além de depreciar as condições do local, ainda vai contra os direitos 
constitucionais de um meio ambiente equilibrado e proteção ao patrimônio da humanidade.

Igualmente se presume uma ofensa constitucional às relações de trabalho geradas por tais medidas, os 
direitos trabalhistas possuem um histórico inegável de muitas lutas e conquistas que retratam desde a 
primeira revolução industrial e inclusive é matéria de cunho fundamental dos tratados humanos. Denota-
622 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 525
623 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
624 HARLAFTIS, Gelina. A History of Greek-Owned Shipping. The Making of and International Tramp Fleet, 1830 to the 
Present Day. London and New York: Routledge, 1996.
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se que as consequências da prática em questão buscam redução dos custos com os tripulantes, bem como 
reduzir gastos com manutenção e segurança da embarcação registrada, resultando em decorrentes acidentes 
internos nas viagens marítimas com sequelas permanentes aos lesados.

Considerações finais
Enquanto os tratados internacionais buscam ordenar fatores desleais e iguais condições de equidade e 
competitividade entre os interessados, estes, com base no constitucionalismo contemporâneo, ainda buscam 
suprimir a violação das garantias fundamentais para a condição humana nos mais diversos enfoques sociais. 

Verifica-se que a constituição brasileira tem um aporte extenso de garantias e direitos fundamentais, não à 
toa a constituição cidadã foi formulada após um período de instabilidade que nosso país vivia, utilizando-
se das mais diversas fontes e com base no novo constitucionalismo que percorre as nações na atualidade, 
inclusive razão pela qual os tratados e as convenções referentes aos direitos humanos possuem força de 
emenda constitucional brasileira.

O Brasil possui um potencial marítimo enorme e pouco explorado, a decorrência da prática desleal proveniente 
dos países de registros abertos possui complexidade maior que o impacto econômico que o Estado deixa de 
arrecadar, fato é que as violações causadas pela determinada evasão legal desenvolveram-se junto com a 
prática, ferindo tanto a constituição brasileira quando realizado incidentes e decorrências dentro de seu 
território, quanto desvirtuando os inúmeros tratados e as convenções internacionais que não apenas os 
países com alta participação na marinha mercante são signatários.

Além de corroborar com a prática, a falta de um controle efetivo das entidades responsáveis necessita de 
uma revisão em conjunto tanto da OMC quanto da IMO para legislar de modo eficaz em nível internacional 
todas as questões apresentadas. É necessário um posicionamento de proatividade igualmente no 
controle administrativo interno, sob pena da constante degradação e violação aos princípios e aos direitos 
constitucionais e humanos que regem as normas máximas estatais e os tratados que são signatários.
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EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER: IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

DESFAZER625

THE EXECUTION OF THE OBLIGATION OF DON’TS: MATERIAL IMPOSSIBILITY  
OF THE COMPLIANCE OF THE OBLIGATION TO UNDO

Gustavo Machado Gonçalves626

Matheus da Silva Soares627

Resumo:Este artigo é sobre execução da obrigação de não fazer: impossibilidade material do cumprimento da 
obrigação de desfazer. Explica-se sobre a aplicação do instituto da impossibilidade material no procedimento da 
execução de obrigação de não fazer, uma vez que, em certos casos, a obrigação torna-se impossível de ser desfeita, 
no entanto o litígio não pode deixar de ser resolvido.  Assim, observar-se-á como é o andamento das execuções 
quando essa impossibilidade é verificada, buscando compreender o contexto jurídico da obrigação de desfazer. No 
mais, o trabalho está calcado na metodologia de pesquisa dedutiva, bibliográfica e parcialmente exploratória.

Palavras-chave: Obrigação. Desfazer. Impossibilidade material

Introdução
O presente artigo científico versa sobre a hipótese de impossibilidade material do cumprimento da obrigação 
de desfazer em litígio judicial, tema recorrente no rito das execuções de título extrajudicial, especificamente 
na modalidade execução de obrigação de não fazer.

Em suma, no procedimento das execuções de obrigação de não fazer, caso o executado (devedor) tenha 
praticado ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou contrato, o magistrado determinará que ele o 
desfaça em prazo razoável. 

Todavia, em determinados casos, o executado pode se deparar com a impossibilidade material do 
cumprimento da obrigação de desfazer, isto é, o devedor pode encontrar um obstáculo que impossibilite 
o efetivo desfazimento do ato, situação que também pode dificultar de sobremaneira a solução do conflito 
entre as partes. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como principal objetivo compreender e evidenciar, por meio de 
exposições doutrinárias, o contexto jurídico dessa espécie de obrigação, abordando a temática de forma 
breve e sucinta, para fins meramente introdutórios no âmbito do Direito Processual Civil. 

Considerando a contemporaneidade do tema, e tendo em vista a ocorrência significativa dessa espécie de 
litígio no âmbito judicial, o desenvolvimento deste trabalho é de grande importância para a sociedade em 
geral, para a comunidade acadêmica, para o estudo da disciplina de Direito Processual Civil, para o Curso de 
Direito e para a formação intelectual e jurídica dos acadêmicos de Direito.

É imprescindível que o aluno de graduação seja iniciado no universo científico o quanto antes, afinal, 
especialmente no âmbito do Direito, observa-se a importância de fomentar verdadeiros debates intelectuais 
e jurídicos por meio da literatura e da academia. 

625 Artigo orientado pela professora MSc. Prof. Me. Gabrielle Thamis Novak Foes.
626 Gustavo Machado Gonçalves. Acadêmico do 7º período do Curso de Direito, Escola de Ciências Jurídicas e Sociais 
na UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). E-mail: gu.g@hotmail.com
627 Matheus da Silva Soares. Acadêmico do 7º período do Curso de Direito, Escola de Ciências Jurídicas e Sociais na 
UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). E-mail: matheuss.soares@hotmail.com
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Não bastasse, um dos principais objetivos das universidades é justamente a formação de indivíduos capazes 
de buscar novas informações por conta própria, uma vez que o conhecimento é amplo e inacabado. 

No mais, o trabalho está calcado na metodologia de pesquisa dedutiva, bibliográfica e parcialmente 
exploratória.

Obrigação de não fazer  
Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento 
de determinada prestação. A obrigação deve ser cumprida livre e espontaneamente e, em caso de 
descumprimento, o devedor torna-se inadimplente, surgindo, por conseguinte, a figura da responsabilidade. 
Nesse sentido, a responsabilidade é a consequência jurídica patrimonial do descumprimento da relação 
obrigacional.628

Na espécie obrigação de não fazer, também chamada de obrigação negativa, é imposto ao devedor um 
dever de abstenção, ou seja, um dever de não praticar determinado ato que poderia livremente praticar caso 
não estivesse obrigado.629 

No mesmo diapasão, os professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho assinalam que a 
obrigação de não fazer tem por objeto uma ação omissiva por parte do devedor.630

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior observa que o objeto da relação jurídica, nas obrigações de não 
fazer, é um comportamento do devedor (ao contrário das obrigações de dar, em que a prestação incide sobre 
coisas), e que não existe mora nas obrigações negativas, de modo que a prática do ato, por si só, importa 
inexecução total da obrigação.631

Ainda, toda obrigação deve se revestir de objetos lícitos, portanto, é importante salientar que princípios de 
ordem pública e garantias fundamentais não podem ser objetos de obrigação de não fazer (por exemplo: não 
casar, não sair da cidade, não trabalhar, entre outros).632

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves formula dois exemplos para melhor compreensão da temática: 
a) o adquirente que se obriga a não construir, no terreno adquirido, prédio além de certa altura; ou b) a 
cabeleireira alienante que se obriga a não abrir outro salão de beleza no mesmo bairro.633

Em ambas as hipóteses, os devedores têm o dever de cumprir o prometido, isto é, não praticar o ato que se 
comprometeram à abstenção, sob pena de tornarem-se inadimplentes nos termos do direito obrigacional634. 
Portanto, o adquirente que se obrigou a não construir, no terreno adquirido, prédio além de certa altura não 
poderá ultrapassar o limite estipulado, ao passo que a cabeleireira que alienou o salão de beleza e se obrigou 
a não construir outro estabelecimento do tipo no mesmo bairro não poderá fazê-lo, sob pena de tornarem-se 
inadimplentes.

Conforme o disposto no artigo 251, caput, do Código Civil de 2002, em caso de inadimplemento do devedor, 
o credor poderá exigir o desfazimento do ato ou desfazê-lo às custas do devedor. Além disso, o devedor 
culpado pelo inadimplemento deverá ressarcir o credor pelas eventuais perdas e danos suportados.635 

Na primeira hipótese, o próprio devedor deverá desfazer o ato a cuja abstenção estava obrigado, mas, por 
algum motivo, acabou realizando, desrespeitando a prestação a ele imposta.636

628 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 2/3.
629 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral, p. 28.
630 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 2. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.
631 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum. Vol. 3. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 290.
632 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 2. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.
633 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 28.
634 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral, p. 28.
635 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 28.
636 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral, p. 28. 
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A segunda hipótese ocorre em caso de inércia do devedor no desfazimento do ato. Assim, uma pessoa 
mandada pelo credor ou o próprio credor poderão desfazê-lo mediante decisão judicial e, posteriormente, o 
devedor deverá ressarcir o credor pelos prejuízos suportados na empreitada.637 

Vale mencionar, ainda, a hipótese de autotutela, autorizada pelo parágrafo único do artigo 251 do Código 
Civil. O dispositivo prevê que, em caso de urgência, o credor não precisa da autorização judicial, “podendo 

diretamente desfazer o ato praticado pelo devedor e, oportunamente, cobrar-lhe o ressarcimento mais 
perdas e danos”.638

Sobre o assunto, explicam os respeitáveis doutrinadores Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André 
Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr:

[...] em caso de recusa ou mora do executado no cumprimento da obrigação de desfazer, poderá o exequente 
– em vez de requerer a conversão da obrigação em pecúnia (obrigação por quantia) –, requerer que terceiro 
realize, às custas do devedor o desfazimento do ato, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos pelo 
inadimplemento. 1.2. Na verdade, há uma opção a mais, para além das do art. 823 e parágrafo único (desfazimento 
à custa de terceiro ou perdas e danos), para o exequente ver a obrigação de desfazer satisfeita. Poderá requerer 
que lhe seja permitido, tal como consta dos arts. 816 e 820, satisfazer pessoalmente ou mediante sua supervisão 
a obrigação. Isto é, o próprio exequente pode, sendo possível, diante da inércia do devedor citado para satisfazer 
a obrigação, requerer ao juízo que o autorize, por si ou sob sua supervisão, desfazer o ato praticado em violação 
da obrigação de não fazer, em igualdade de condições com terceiro.639

Procedimento de execução de obrigação de não fazer
Nessa linha de pensamento, o procedimento da execução de obrigação de não fazer, previsto nos artigos 
822 e 823 do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que o magistrado determinará a citação do executado 
(devedor) para desfazer o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou contrato em prazo razoável.640

O notório jurista Humberto Theodoro Júnior explica que “não há, propriamente, como se vê, uma execução 
da obrigação de não fazer. Com a transgressão do dever de abstenção, o obrigado criou para si uma obrigação 
positiva, qual seja, a de desfazer o fato indébito”.641 

Isso significa dizer que não há execução de obrigação de não fazer propriamente dita (porque o ato já foi 
realizado), mas sim a execução de obrigação de desfazer. Dessa forma, o executado assume para si o ônus de 
desfazer o ato a cuja abstenção estava obrigado.642

Contudo, havendo recusa ou mora, o exequente poderá requerer ao magistrado que mande desfazer o ato 
à custa do executado, que responderá por perdas e danos, em consonância com o disposto no Código Civil. 
Além disso, o exequente tem a opção de insistir na tutela específica da obrigação de desfazer por intermédio 
da aplicação de multa ou outras medidas executivas.643 

Além disso, caso a obrigação de desfazer se revele materialmente impossível de ser cumprida – tema central 
do presente trabalho, que será melhor explicado a seguir –, o litígio se resolverá em perdas e danos, porquanto 
não restará outra opção às partes.644

637 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: Parte Geral, p. 28.
638 DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos. 
Execução e recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 208.
639 DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos. 
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640 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo 
de conhecimento e procedimento comum. Vol. 3. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 290.
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Visando ao melhor entendimento do assunto em tela, vale transcrever trecho da doutrina:

Caso se constate o descumprimento da obrigação de desfazer pelo devedor, mesmo após devidamente citado 
para tanto (art. 822 do CPC/2015), ou caso ela se revele materialmente impossível de ser cumprida (obrigações 
de não fazer instantâneas), a obrigação de não fazer será convertida em perdas e danos. Na primeira situação por 
pura e exclusiva opção do exequente, que caso queira, pode insistir na tutela específica da obrigação de desfazer 
por intermédio da aplicação de multa, outras medidas executivas (arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC/2015), 
desfazimento por terceiro ou por ato próprio). Na segunda situação (obrigações de não fazer instantâneas), sem 
opção outra que não a conversão [...].645

No mesmo sentido, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves explica que nada impede que o credor postule 
somente o pagamento das perdas e danos, ressaltando que existem casos em que o único caminho restante 
para a solução do litígio é justamente a cobrança das perdas e danos, tratando-se de impossibilidade 
material.646

Por exemplo: se o devedor divulgar um segredo industrial que prometeu não revelar não há como o credor 
pretender a restituição das partes ao status quo ante, afinal, a partir do momento em que a informação 
é divulgada, deixa de ser um segredo. Portanto, resta o dever de indenizar o credor pelas perdas e danos 
suportados647.

No caso de conversão em perdas e danos, “será necessária a instauração de incidente de liquidação por 
procedimento comum ou por arbitramento, a depender do caso (art. 509 do CPC/2015). Apurado o valor do 
débito, este será cobrado por cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e ss. do CPC/2015”.648

Ainda, colhe-se trecho da doutrina com importante ressalva:

Há evidente equívoco na parte final do art. 823, parágrafo, do CPC/2015, considerando que a decisão que 
julga a liquidação, ainda que incidenta, é título executivo judicial (art. 515, I, do CPC/2015), como tal objeto de 
cumprimento de sentença. Salvo se no título executivo já constar prefixação de perdas e danos (cláusula penal), 
quando então, além da dispensa da liquidação incidental, será adotado o procedimento da execução por quantia 
certa. (art. 824 e ss. do CPC/2015).649 

Impossibilidade material do cumprimento da obrigação 
de desfazer
Como mencionado anteriormente, existem situações em que o desfazimento do ato (a cuja abstenção o 
devedor estava obrigado) terá seu cumprimento materialmente inviabilizado, exatamente como no caso de 
violação do dever de confidencialidade. Não se trata, portanto, de desídia do devedor, mas sim um motivo que 
o impede de desfazer o ato que anteriormente se absteve de realizar. Nesse aspecto, extrai-se da doutrina:

Nas obrigações de não fazer instantâneas (aquelas que, uma vez descumpridas, não se mostram passíveis de 
reparo), não é possível, do ponto de vista fático, o desfazimento do ato praticado com a violação da obrigação de 
não fazer (tolerância ou abstenção).650 

Nesses casos, constatado o inadimplemento, impõe-se a conversão automática da obrigação de não fazer 
descumprida em perdas e danos, sem a necessidade, inclusive, de prévio ajuizamento de execução de 
obrigação de não fazer. Dessa forma, o credor poderá, de plano, ajuizar execução por quantia certa, haja vista 
que não faz o menor sentido facultar ao devedor o desfazimento de ato que é impossível de ser desfeito.651 

Quanto ao descumprimento das obrigações de não fazer pelo devedor, podem ser verificadas as modalidades 
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culposa e não culposa.652

A primeira modalidade (culposa) pode ser evidenciada na hipótese em que o devedor tinha a obrigação 
de não realizar determinada ação, no entanto, por sua culpa, realizou-a por completo. Utilizando-se como 
base o exemplo anterior, em que o devedor estava obrigado a não revelar determinado segredo industrial, 
caso ele o revele, terá violado a obrigação de forma proposital e intencional, uma vez que não guardou a 
informação para si.653 

Nesse caso, conforme dito anteriormente, a obrigação se resolve em perdas e danos, de modo que o credor 
deverá ser ressarcido pelo prejuízo suportado em razão da execução do ato que o devedor havia se obrigado 
a não realizar.654 

Por outro lado, na modalidade não culposa, o devedor se depara com uma situação em que é forçado a 
desrespeitar a obrigação por motivos de força maior. Consequentemente, de forma fortuita e não intencional, 
o devedor acaba realizando a ação a cuja abstenção estava anteriormente obrigado.655

A título ilustrativo, não tem culpa o sujeito que estava obrigado a não construir um muro em sua propriedade 
para, de alguma forma, não prejudicar o imóvel do seu vizinho, porém, por determinação do poder público, 
é forçado a realizar a obra que estava obrigado a não fazer.656

Na mesma linha de pensamento, exemplifica o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

Assim, por exemplo, não pode deixar de atender à determinação da autoridade competente, para construir muro 
ao redor de sua residência, o devedor que prometera manter cercas vivas, assim como será obrigado a fechar a 
passagem existente em sua propriedade, por ordem de autoridade, aquele que prometera não obstar seu uso 
por terceiros.657

Nessa hipótese, o Código Civil dispõe que a obrigação de não fazer é extinta desde que, sem culpa do devedor, 
torne-se impossível a abstenção do ato que havia se obrigado a não praticar.658 

Considerações finais
O artigo científico apresentado abordou e explicou de maneira sucinta o tema “execução de obrigação de 
não fazer: impossibilidade material do cumprimento da obrigação de desfazer”, buscando compreender e 
evidenciar a importância do assunto no âmbito do Direito Processual Civil.

Ante todo o exposto neste trabalho, após diversas pesquisas e estudos doutrinários, chegou-se ao 
entendimento de que não há execução de obrigação de não fazer propriamente dita, mas sim execução de 
obrigação de desfazer, na qual o devedor (executado) é citado para desfazer o ato a cuja abstenção estava 
obrigado, em prazo razoável estipulado pelo magistrado. 

No entanto, existem casos em que o cumprimento da obrigação de desfazer é materialmente impossível, de 
modo que a única alternativa restante ao credor para a resolução do litígio – e satisfação do seu interesse – é 
a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos.

Ainda, verifica-se que, nos casos de impossibilidade material, não se faz necessário prévio ajuizamento de 
execução de obrigação de não fazer (artigos 822 e 823 do Código de Processo Civil). Isso porque não faz 
sentido conceder prazo ao devedor para desfazer ato impossível de ser desfeito. Dessa forma, as perdas e 
danos deverão ser objeto de liquidação. 
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Por fim, cumpre repisar que este artigo científico não tem caráter conclusivo, mas sim investigatório e 
exploratório, reunindo as principais informações a respeito do tema proposto, e preparado com o propósito 
de servir de subsídios para novos estudos e pesquisas relacionadas ao assunto.
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 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA: 
DESTAQUES ACERCA DAS MODALIDADES 

DE EXPROPRIAÇÃO659

ENFORCEMENT SUIT: HIGHLIGHTS ABOUT EXPROPRIATION MODALITIES

  Leonardo Weber Pinheiro660

Pedro Henrique Rovaris Brasil661

Resumo: Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, diversos institutos restaram renovados no 
ordenamento jurídico brasileiro. Deste modo, a presente pesquisa tem por objeto de estudo a expropriação 
de bens e suas modalidades e, como objetivo, analisar as principais alterações ocorridas a partir da reforma do 
CPC/2015. No desenvolvimento da pesquisa foi possível verificar que as alterações trazidas pelo novo código 
tinham por finalidade coadunar com o princípio legal da menor onerosidade, assim como proporcionar ao 
credor meios de satisfazer os débitos que lhe são devidos. Para isso, primeiramente, efetuaram-se algumas 
considerações acerca do instituto da expropriação de bens. Em seguida, demonstraram-se as alterações 
sofridas pelo processo de expropriação. Por fim, explanou-se acerca das modalidades e as inovações trazidas 
por estas. Como método de abordagem, utilizou-se o método indutivo, incorporando leitura exploratória, 
seletiva e analítica, de livros, artigos técnicos sobre o tema, pesquisas na legislação e análise jurisprudencial.

Palavras-chave: Execução. Quantia Certa. Expropriação.

Introdução
No escopo de satisfazer as necessidades do credor, a legislação processual civil versa acerca do instituto da 
expropriação, isto é, o meio pelo qual, em um processo de execução por quantia certa, os bens penhorados 
são utilizados como meio de liquidação do valor exequendo.

É cediço que a sociedade na qual se está inserido é extremamente litigiosa. Diante disso, a aplicação certeira 
do Direito é muitas vezes prejudicada. Como forma de solução, o processo de execução subsiste no sentido 
de satisfazer e concretizar o Direito no plano material, em virtude das frequentes dívidas na relação entre 
particulares. 

Visto isso, é notório que os bens do indivíduo inadimplente servem como garantia de que tal obrigação 
assumida será satisfeita. Sendo assim, o instrumento que o legislador encontrou para efetivar essa satisfação 
por meio dos bens do devedor se denomina expropriação. 

O instituto em questão já fazia parte do antigo Código de Processo Civil, datado de 1973, mas com uma 
pequena diferença: a modalidade da alienação dividia-se em duas, o que foi aglutinado no novo código. 
Sendo assim, é um equívoco afirmar que o antigo codex trazia quatro modalidades de expropriação, versus 
três do atual código.

Nesse viés, o legislador capitulou três diferentes modalidades de expropriar um bem, as quais são alvo de 
estudo do presente trabalho. São elas: a adjudicação, a alienação e a apropriação de frutos e rendimentos. 
As modalidades citadas estão no rol do art. 825 do Código de Processo Civil, que serão esmiuçadas a seguir. 
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UNIVALI. E-mail: phrbrasil@edu.univali.br.
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Conceito de expropriação 
A expropriação é um instituto previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 824, no qual o Exequente 
tem por primordial objetivo a satisfação de seus créditos perante o devedor. O referido instituto é utilizado 
na modalidade de execução por quantia certa, como uma espécie de ultima ratio, uma vez que esgotadas 
as possibilidades de quitação da dívida. Cabe ressaltar que a expropriação, de acordo com um dos princípios 
basilares do processo de execução, deve ser feita da maneira menos onerosa para o Executado.

Para melhor elucidar o que efetivamente representa a expropriação no processo de execução civil, Humberto 
Theodoro Júnior662 doutrina: 

Expropriar é o mesmo que desapropriar e consiste no ato de autoridade pública por meio do qual se retira da 
propriedade ou posse de alguém o bem necessário ou útil  a uma função desempenhada em nome do interesse 
público. De ordinário, a desapropriação transfere o bem do domínio privado para o domínio público do próprio 
órgão expropriante. No processo executivo, a expropriação dá-se por via da alienação forçada do bem que se 
seleciona no patrimônio do devedor para servir de instrumento à satisfação do crédito exequendo.

Nesse viés, é cristalino que a expropriação, de modo peremptório e sem tangenciar a vontade do devedor, 
tem o desígnio de transpassar ao Exequente ou a terceiros interessados os bens anteriormente pertencentes 
ao integrante do polo passivo da demanda, seja este uma pessoa física ou jurídica. 

Em se tratando de expropriação, é necessário que se antecipe a intersecção do bem juntamente ao credor. 
Não se pode, de maneira nefasta, simplesmente retirar o bem do expropriado. Portanto, o ordenamento 
jurídico que trata acerca do direito processual civil estabeleceu, justamente com o escopo de dispor o bem 
para uma futura execução, a penhora. 

Nesse viés, sem adentrar profundamente no tema, a penhora pode ser vista como uma preparação do bem 
para expropriá-lo, pois após a penhora e a correta avaliação do bem, o desfecho se dá na expropriação. Isto 
posto, é unânime entre as correntes doutrinárias que o registro da penhora deve ser interpretado como um 
ato de prudência por parte do credor, uma vez que evitaria eventuais fraudes à execução. 

A mesma interpretação tem o Superior Tribunal de Justiça663, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. [...] ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA 
AO INCISO II DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. PENHORA. 
DETERMINAÇÃO. MULTA DO ART. 601 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. [...] 5. Comprovado que 
o executado, após ser citado para pagar ou nomear bens à penhora, deixou de fazê-lo e, ao revés, alienou o 
imóvel 49 dias depois da citação válida, evidenciada está a afronta ao art. 593, II, da Lei Adjetiva Civil. [...] (grifo 
nosso)

Logo, em análise ao julgado acima, entende-se que a penhora é ato antecipatório para regulamentar uma 
correta e eficaz expropriação do bem aludido, pois vincula o bem à execução. Se por ventura o bem restar 
alienado, o art. 593, II do Código de Processo Civil expõe a ineficácia desta alienação em relação ao processo 
e ao Exequente, não permitindo ao Executado nenhum meio ardiloso que este queira se valer para livrar-se 
da expropriação. 

Visto isso, o Código de Processo Civil664, em seu art. 825, implementou três modalidades de expropriação, 
quais sejam, adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos.

Modalidade de adjudicação de bens
A adjudicação, modalidade do inciso I, é a maneira menos onerosa de expropriação, tendo em vista que 
dispensa qualquer tipo de publicidade, ganhando, assim, preferência no rol do dispositivo supramencionado, 
figurando como primeiro meio de satisfazer o pleito do Exequente.

662 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: vol. iii. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
p. 669
663 STJ – REsp: 1070503 PA 2008/0117830-2, Relator: Min JORGE MUSSI, data de julgamento: 18/08/2009, T5 – 
Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/09/2009.
664 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível 
em: https://bit.ly/2LkOSvW. Acesso em: 19 abr. 2020.
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O doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves665 conceitua esta modalidade como “forma indireta de 
satisfação do credor, que se dá pela transferência a ele ou aos terceiros legitimados, da propriedade dos bens 
penhorados”. 

Acerca da instrumentalização, ou seja, o modo em que ocorre esta categoria, Humberto Theodoro Júnior666 
doutrina:

[...] na adjudicação o credor recebe bens outros do executado, numa operação, porém, que nada tem de 
contratual, pois participa da mesma natureza da arrematação, como ato executivo ou de transferência forçada 
de bens, sob a forma de expropriação. 

Conforme acima exposto, é cediço que a essência da modalidade adjudicação baseia-se na transmissão de 
um bem penhorado que integra o patrimônio do devedor, para que passe a figurar como bem do credor, 
satisfazendo assim a pretensão deste último. 

É corriqueiro que, em casos práticos, o bem adjudicado não satisfaça por completo o valor exequendo 
constante na exordial. Neste caso, deve então o Exequente prosseguir com a execução por quantia certa, 
levando em conta apenas o saldo remanescente, até que seja este totalmente satisfeito.

No geral, a adjudicação não exige do requerente um depósito em juízo de dinheiro. Isso se deve ao fato de 
que o bem é concedido justamente ao adjudicatário como forma de satisfação da dívida. Porém, comporta 
exceções, como na hipótese do bem expropriado ser superior ao da dívida contraída pelo Executado. Na 
referida circunstância, o adjudicatário, seguindo o disposto no inciso I do § 4º do art. 876 do Código de 
Processo Civil667, “depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado”.

Quanto aos requisitos para que se torne possível a adjudicação, Humberto Theodoro Júnior668 nos ensina que:

[...] duas exigências são feitas pelo art. 876: (i) o requerimento do interessado, pois o juiz não pode impor ao 
credor aceitar em pagamento coisa diversa daquela que constitui o objeto da obrigação exequenda; há, pois, 
de partir da opção do interessado essa modalidade substitutiva de prestaçãoobrigacional;32 (ii) a oferta do 
pretendente à adjudicação não pode ser de preço inferior ao da avaliação. Se pretender o credor (ou outro 
legitimado) adquirir o bem por preço inferior ao da avaliação, isto somente será possível em hasta pública, na 
qual terá de sujeitar-se à licitação com todos os eventuais concorrentes.

Outro ponto importante quanto à adjudicação é concernente aos sujeitos que detêm a legitimidade para 
requerer este meio de expropriação. O atual Código de Processo Civil669 organizou estes sujeitos no art. 876, 
tanto no caput, quanto nos parágrafos 5º e 7º, como se vê:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados 
os bens penhorados.

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores 
concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou 
pelos ascendentes do executado.

§ 7º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de 
exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da 
penhora, assegurando-se a estes a preferência.

Depreende-se, então, pela leitura do dispositivo supramencionado, que vários são os sujeitos que detêm a 
legitimidade para promover a adjudicação. Por exemplo, o cônjuge que deseja adjudicar um bem em nome 
do outro tem a completa legitimidade para fazê-lo, sendo inclusive alvo de vários temas jurisprudenciais, 
conforme já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça670:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ADMINISTRADOR DE 
SOCIEDADE ANÔNIMA. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS AO ESTATUTO SOCIAL. [..] PENHORA DE BENS INDIVISÍVEIS. 
MEAÇÃO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. [...] 2. O propósito 
recursal é definir se a recorrente possui o direito de adjudicar bens móveis penhorados no curso de execução 
proposta em face de seu cônjuge. [...] (grifo nosso)

665 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 998
666 THEODORO JUNIOR, Humberto. Op cit. p. 683
667 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível 
em: https://bit.ly/2LkOSvW. Acesso em: 19 abr. 2020.
668 THEODORO JUNIOR, Humberto. Op cit. p. 684
669 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível 
em: https://bit.ly/2LkOSvW. Acesso em: 19 abr. 2020.
670 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão nº 1.677.889. Dje. Brasília, 2018
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A jurisprudência é uníssona ao afirmar que o cônjuge possui legitimidade para pleitear a adjudicação em 
juízo, conforme versa o dispositivo legal. No julgado acima exposto, a terceira turma sustentou que a figura 
do cônjuge só é legítima para requerer a penhora quando se tratar de bens divisíveis.

O art. 876 do código instrumentalista civil, em seu §5º, ainda faz menção ao art. 889, incisos II ao VIII, do 
mesmo codex, que versa sobre os sujeitos que podem requerer a adjudicação.

Nesse viés, Marcus Vinicius Rios Gonçalves671 sintetiza de forma pragmática quais são estes sujeitos: 

A lei atribui legitimidade para requerer a adjudicação ao próprio exequente, aos indicados no art.889, incisos II a 
VIII e aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem. Também podem requerê-la o cônjuge, o 
companheiro, o descendente ou o ascendente do executado. 

É importante esclarecer que, caso a adjudicação seja solicitada pelo Exequente, o valor de avaliação será 
abatido do valor exequendo e, permanecendo saldo remanescente, o processo seguirá a fim de satisfazer tal 
valor. Em contrapartida, se o valor do bem adjudicado, além de satisfazer o débito, ainda for maior que este, 
deve o Exequente depositar em juízo a diferença.

Tendo os demais sujeitos legitimados pelo ordenamento jurídico requerido a adjudicação, devem cumprir 
com a obrigação de depositar em juízo o valor do bem avaliado. Porém, em se tratando de credor que tiver 
preferência, capitulado no art. 908 do código processual civil, o valor do bem servirá para abater o débito do 
credor preferencial, e não do polo ativo do processo de execução. 

Por fim, a adjudicação só é considerada completa quando o juiz, adjudicatário, escrivão ou chefe de secretaria, 
lavra e assina o auto, bem como com a expedição da carta de adjudicação e mandado de imissão na posse, 
tratando-se de bem imóvel ou expedição de ordem de entrega ao adjudicatário, ou, no tocante ao bem 
móvel, nos moldes do art. 877, § 1º do código processual civil.

Modalidade de alienção de bens
A alienação é uma modalidade da expropriação prevista no inciso II do art. 825 do código processual civil, que 
consiste em alienar determinado bem por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial, 
cujo valor será utilizado para o cumprimento da obrigação.

Entende a doutrina que o rol de maneiras de expropriação previsto no art. 825 do codex processual civil 
deve ser seguido de forma preferencial. Assim, a opção pela alienação somente será aplicada caso não seja 
possível realizar a adjudicação.

Nesse sentido, Marco Aurélio Oliveira Rocha e Roberto Cunha672 lecionam que: 

[...] penhorado um bem do executado, o exequente já poderia adjudicá-lo. Não havendo adjudicação, poderia ser 
feita a alienação por iniciativa particular. Não efetivada a alienação por iniciativa particular, é que se designaria 
leilão ou praça para a venda judicial do bem.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil permaneceu dando preferência à alienação por iniciativa particular 
em relação à alienação em hasta pública. Neste sentido, o art. 880 do mesmo Diploma Legal prevê que, caso 
não haja interessado na adjudicação, a expropriação se dará por meio de “alienação particular”, por iniciativa 
do Exequente. Assim, a alienação por hasta pública somente será adotada quando não houver requerimento 
de adjudicação ou alienação particular.

No que tange à expropriação de bens do executado, o Código de Processo Civil trouxe inovação na modalidade 
alienação por iniciativa particular, possibilitando, além da alienação por iniciativa do exequente, a venda 
judicial por meio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário, conforme prevê o 
art. 880 do Código de Processo Civil673.

Nessa senda, resta claro que essa modalidade de expropriação se outorga pela iniciativa particular, sob 
monitoramento do Poder Judiciário, caracterizando, assim, a desjudicialização da execução.
671 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
998/999
672 ROCHA, Marco Aurélio Oliveira e CUNHA, Roberto. Processo de execução: a alienação por iniciativa particular no novo Código 
de Processo Civil. Disponível em: https://bit.ly/2Li4JLo. Acesso em: 14 abr. 2020.
673 RODRIGUES, Ruy Zoch. Novo Código de Processo Civil anotado. Porto Alegre: OAB/RS, 2015. p. 568.
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Outrossim, o Código de Processo Civil facultou aos tribunais a opção de editarem disposições complementares 
acerca da alienação por iniciativa particular, sendo admitido, quando lhe couber, o concurso de meios 
eletrônicos674.

Ainda na modalidade de alienação, tem-se que:

Na execução por quantia certa a hasta pública é, tecnicamente, o ato de expropriação com que o órgão judicial  
efetua, a um dos concorrentes da licitação (o autor do lance mais alto), a transferência coativa dos bens 
penhorados, mediante recebimento do respectivo preço, ou mediante compromisso de resgatá-lo dentro de 
determinado esquema de pagamento675.

Assim, a modalidade pública da alienação consiste em leilão, ou hasta pública, em que o terceiro que 
oferecer o maior valor pelos bens penhorados, bem como garante tal pagamento, recebe, do órgão judicial 
competente, a transferência dos respectivos bens.

Modalidade de apropriação de  frutos e redimentos 
Outra modalidade de expropriação prevista no art. 825, inciso III, do código processual civil é a apropriação de 
frutos e rendimentos de empresas ou estabelecimentos e de outros bens, que somente será efetuada quando 
impossibilitada a opção pela adjudicação e pela alienação, conforme a já mencionada ordem preferencial do 
art. 825 do mesmo Diploma Legal. 

Neste viés, observa-se que, apesar da ordem prevista no art. 825 do Código de Processo Civil676, a apropriação 
pode ser priorizada sobre a adjudicação, conforme se extrai do Enunciado nº 106 da I Jornada de Direito 
Processual Civil do Conselho de Justiça Federal: “Na expropriação, a apropriação de frutos e rendimentos 
poderá ser priorizada em relação à adjudicação, se não prejudicar o exequente e for mais favorável ao 
executado”.

Nesse sentido, percebe-se que, caso o exequente não reste prejudicado e seja o meio que entenda como 
mais favorável, a apropriação poderá restar priorizada em relação à adjudicação.

Ademais, acerca da origem da apropriação, Humberto Theodoro Júnior677 versa que:

É da penhora original sobre frutos e rendimentos, ou da substituição da penhora de outros bens pela de suas 
rendas (art. 867) que se origina a forma expropriatória qualificada como “apropriação de frutos e rendimentos 
de empresa ou de estabelecimentos e outros bens” (art. 825, III).

Percebe-se que a penhora original decorre do art. 867 do código processual civil, o qual dispõe que, em vez 
de recair sobre coisa rentável, móvel ou imóvel, o juiz pode ordenar a penhora dos frutos e rendimentos de 
maneira menos gravosa ao executado e apresentando-se como meio mais eficiente para o recebimento do 
crédito. Vale ressaltar que o referido dispositivo assenta que a apropriação deve ser ordenada pelo juiz, não 
impedindo que as partes efetuem tal pedido.

Entende-se que, para que seja possível a apropriação dos frutos e rendimentos, faz-se necessário que estes 
sejam devidamente avaliados, observada a viabilidade de serem utilizados para satisfazer o montante devido 
pelo executado.

Destarte, resta claro que a apropriação consiste em uma modalidade de expropriação que, apesar de 
dependente da ineficiência das demais modalidades, pode obter prioridade. Assim, sendo esta a modalidade 
menos gravosa e mais eficiente no fito de satisfazer o crédito exequendo, vê-se possível a realização por meio 
de frutos e rendimentos do executado.

674 ROCHA, Marco Aurélio Oliveira e CUNHA, Roberto. Processo de execução: a alienação por iniciativa particular no 
novo Código Processo Civil. Disponível em: https://bit.ly/2Li4JLo. Acesso em: 14 abr. 2020.
675 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op cit. p. 706-707.
676 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível 
em: https://bit.ly/2LkOSvW. Acesso em: 19 abr. 2020.
677 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op cit. p. 750.
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Considerações Finais
Acerca do exposto no presente trabalho, cumpre salientar, por fim, que o eminente legislador, ao suscitar 
um novo rol de modalidades de expropriação presente no novo codex, coadunou com o princípio basilar do 
processo de execução: o Princípio da Menor Onerosidade da Execução, ou do Menor Sacrifício do Executado.

Sendo assim, visando preservar, na medida do possível, a integridade patrimonial do devedor, o Código de 
Processo Civil de 2015 logrou êxito no que tange à garantia do princípio supracitado.

Deste modo, com a análise minuciosa do presente artigo, infere-se que, apesar de as modalidades de 
expropriação serem meios utilizados pelo credor com o escopo de satisfazer os débitos que lhe são devidos, 
o mesmo deve agir com parcimônia, ao passo de que não pode o devedor ser excessiva e indevidamente 
prejudicado, embora necessite arcar com as incumbências advindas do inadimplemento. 

Outrossim, no tocante à modalidade da alienação por inciativa particular, é de bom alvitre repisar o correto 
julgamento do legislador ao inserir tal instrumento, haja vista que a modalidade, apesar de monitorada pelo 
judiciário, implementou a desjudicialização da execução, fato que trouxe um benefício ao credor, facilitando 
a satisfação do crédito, que é o principal intuito de um processo executório.
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FUNÇÃO SOCIAL E ÉTICA DA EMPRESA 
NO DIREITO SOCIETÁRIO

SOCIAL FUNCTION AND ETHICAL OF THE COMPANY IN CORPORATE LAW

Fernanda Galvan678

    Solange Lúcia Heck Kool679

Resumo: O presente artigo científico se propõe a estudar a função social e função ética na empresa no Direito 
Societário, tendo como pressuposto discorrer de modo amplo sobre o princípio da função social da empresa, 
em que abarca valores éticos, culturais e morais às relações empresariais, sendo analisada a ética dentro de 
uma empresa no Direito Societário, e mais, a finalidade da função social e ética nas empresas da sociedade 
atual. O método utilizado na elaboração desse artigo científico foi por meio de pesquisa bibliográfica, de 
modo indutivo e o procedimento monográfico. Como considerações finais, elucidou sobre as expectativas 
sociais da empresa diante da consideração da responsabilidade da função ética e social da empresa no 
Direito Societário, de modo que, ao cumprir as ações sociais, respeitar os valores morais sob a égide da boa-
fé, reflete à sociedade uma eficiência digna para um desenvolvimento ético.

Palavras-chave: Direito Societário; Empresas; Função Ética; Função Social.

Introdução
O objeto do presente artigo científico analisa a função social e a função ética das relações empresariais no 
Direito Societário.

O objetivo geral deste trabalho é explorar a responsabilidade pelos direitos fundamentais por meio do 
princípio da função social, bem como a explanação da função ética da empresa.

Os objetivos específicos são: a) estudar a noção geral sobre o princípio da função social da empresa; b) 
compreender a ética dentro de uma empresa no Direito Societário; e c) demonstrar a função social e ética 
presente nas empresas da sociedade atual.

É nesse contexto de proteções diversificadas nas vantagens sociais que o direito de empresa se estrutura, 
sendo exequível no entendimento dos propósitos sociais da empresa. Proporcionando também, a reflexão 
sobre a responsabilidade social da empresa, assim como o cargo ético. Essas perspectivas são instrumentos 
de ponderações do presente artigo.

Noções gerais sobre o princípio da função social da 
empresa
As relações empresariais contemporâneas não são mais observadas como único objeto de lucro. Essas 
relações passaram a se moldar como uma entidade social, que pela sua importância, atua no desenvolvimento 
e na dependência de toda a humanidade, a qual desta há uma afeição, seja de sócio, de empregado ou de 
consumidor.
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Ao remeter à expressão “função social da empresa”, percebe-se a ligação diversificada aos princípios éticos, 
culturais e aos valores morais que aludem as relações empresariais. Os princípios essenciais norteadores da 
função social da empresa são: princípio da dignidade empresarial, princípio da moralidade empresarial e 
princípio da boa-fé empresarial.680 

Contudo, o que tange às funções sociais da empresa, estas estão interligadas ao desenvolvimento regular de 
atividades empresariais, em conjunto aos mandamentos constitucionais, ao dever de cumprir os interesses 
coletivos na rede de produção e circulação de capitais, à geração e empregos, ao recolhimento de tributos e 
aos costumes sociais.

A respeito da definição desse instituto, o doutrinador Fabio Konder Comparato681, na sua obra Estado, 
Empresa e Função Social, afirma acerca da interpretação da função social da empresa:

A tese da função social das empresas apresenta hoje o sério risco de servir como mero disfarce retórico para 
o abandono, pelo Estado, de toda política social, em homenagem à estabilidade monetária e ao equilíbrio das 
finanças públicas. Quando a Constituição define como objetivo fundamental da nossa república “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), quando ela declara que a ordem social tem por objetivo a realização 
do bem-estar e da justiça social (art. 193), ela não está certamente autorizando uma demissão do Estado, como 
órgão encarregado de guiar e dirigir a nação em busca de tais finalidades.

Nesse contexto, o Estado garante, por meio dos princípios albergados àfruição da propriedade privada, desde 
que for realizada com a função social, ou seja, o direito é relativizado ao proprietário legal.682 

Logo, a imposição da dignidade da pessoa humana e da justiça social apenas será considerada se vier a 
cumprir com a função social da propriedade. A seguir, será tratado sobre a função ética da empresa no 
direito societário.

Função ética da empresa no direito societário
Os componentes definidores, tanto da função ética, como da função social, são concebidos por princípios 
hermenêuticos, os quais partem de uma ideologia funcionalista para reputar a tutela constitucional na ordem 
econômica. 

É frequente, atualmente, a concepção da superintendência ética e as responsabilidades sociais da empresa 
ao fiel cumprimento da lei em todos os âmbitos por ela alcançadas. A responsabilidade social, de tal forma, 
conduz ao desenvolvimento social. No entanto, a função ética se refere como um meio “balizador”, tanto nas 
relações como nas ações feitas com todo o coletivo, com o qual a empresa se relaciona.683

A respeito do princípio da dignidade empresarial, Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira684 afirma que:

A dignidade empresarial se expressa através do exercício da atividade econômica de forma equilibrada, sem 
abusos, cumprindo com as funções econômica e social, de forma adequada aos preceitos constitucionais, 
delimitados pelo abuso do poder econômico, a concorrência e a proteção ao direito do consumidor. A ética 
empresarial, também, é observada quando a empresa inclui na relação custo x benefício, a dimensão do benefício 
social.

Contudo, a função ética da empresa vem a ser justa e livre. Logo, uma empresa que não tenha um 
comportamento eticamente correto terá mais obstáculos em impor os seus serviços e produtos no mercado 
mundial. Adiante, será exposto sobre a presença da função social e a ética a sociedade atual.

680 PEREIRA, Henrique Viana. A função social da empresa. 2010. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: https://bit.ly/2SJCtFT. Acesso 
em: 6 maio 2020.
681 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. In: Revista dos Tribunais. RT 732/1996. Outubro 
de 1996. p. 79-80.
682 SANTOS, Grazielle Benedetti. O Princípio da Função Social da Empresa: breves considerações: Breves 
Considerações. Revista Jus Navegandi, Teresina, n. p., 2015. Disponível em: https://bit.ly/2ShrbZ9. Acesso em: 29 
set. 2016.
683 BRANDT, Valnir Alberto. Ética e responsabilidade social. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Curitiba, 
v. 1, n. 133, p. 29-34, 2002. Disponível em: https://bit.ly/2W6cZ6v. Acesso em: 29 set. 2016.
684 FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser. Função social e função ética da empresa. Revista Argumentum: 
Revista de Direito, Marília, v. 1, n. 4, p. 35-52, 2004. Disponível em: https://bit.ly/35ihLSn. Acesso em: 29 set. 2016.
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Função social e a ética na sociedade atual
A atuação das regras de responsabilidade social é mera proposição ética, que neste não configura o dever 
jurídico, mas promove importantes vantagens competitivas.685

O cumprimento da função social da empresa ocorre com as experiências negociais, em formulações de 
benefícios, na racionalização de gastos, na otimização de arrecadações, no planejamento de atividades, 
entre outras formas.686

Contudo, a ética dentro de qualquer instituição, seja pública ou privada, exige certo empenho direcionado 
para a ampliação de resultados. A função ética faz parte da gestão, com isso se pode intercalar na cultura e 
nos processos administrativos, tecnológicos e em meio de decisões.687

Embora, aparentemente a longo prazo, as empresas mantenham negócios em que a mentira, o roubo, o 
suborno e outros tipos de meios imorais estão presentes, sendo totalmente contrária à existência da função 
ética nos vínculos comerciais e globais, a empresa contemporânea vive direcionada em suas funções aos 
interesses econômicos, sociais e éticos.688

Diante disso, a interligação da função social da empresa rompe com a função ética da empresa, a qual 
determina regras próprias de mercado.

Conforme escritas de Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira689, pode-se afirmar:

As funções social e ética da empresa são diferenciais capazes de indicar ao empresário como agir corretamente, 
maximizando o efeito das ações positivas, assegurando a empresa permanecer no mercado de forma mais 
humanizada, menos patrimonializada e de forma equilibrada.

É de vital importância para a empresa, executora de sua função social, que cumpra com seus desempenhos 
sociais, de tal forma sendo estimadora das eficiências das diretrizes, diante de registros em relatórios. 

Todavia, os fins sociais, quando atingidos pela empresa, utilizam do poder econômico em cumprimento aos 
princípios da boa-fé nos negócios, pelo respeito aos valores morais e pela ética entre as ambições capitalistas 
e as dignas expectativas da sociedade.690

Diante disto, a empresa, detentora do relevante papel nesse complexo social, atinge condições de maturidade 
quando demonstra dinâmicas, resultados eficientes em relatórios sociais, além de êxito no crescimento 
econômico, como também na harmonia e no compromisso com a dignidade humana.

Considerações finais
A presente pesquisa, dedicada à função social e à função ética na empresa no direito societário, teve como 
ponto fulcral discutir sobre o princípio da função social da empresa, bem como a função ética da empresa no 
direito societário e a função social e ética na sociedade atual.

685 MATIAS, João Luis Nogueira. A Função Social da Empresa e a Composição de Interesses na Sociedade 
Limitada. 2009. 323 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito Comercial, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
Disponível em: https://bit.ly/3aOJ7Rc. Acesso em: 29 set. 2016.
686 CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (Santa Catarina). Universidade Federal 
do Maranhão - Ufma. Direito empresarial - XXVI Congresso Nacional do CONPEDI, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 1-22, 
2017. Disponível em: https://bit.ly/3cb8ePO. Acesso em: 6 maio 2020.
687 PAVIANI, Jayme. Problemas de filosofia da educação. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 15.
688 CANIATO, Angela. A banalização da mentira como uma das perversões da sociedade contemporânea e sua 
internalização como destrutividade psíquica. Psicologia & Sociedade, [s.l.], v. 19, n. 3, p. 96-107, dez. 2007. 
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0102-71822007000300014. Disponível em: https://bit.ly/3b6eKWN. 
Acesso em: 6 maio 2020.
689 FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser. Função social e função ética da empresa. Revista Argumentum: 
Revista de Direito, Marília, v. 1, n. 4, p. 35-52, 2004. Disponível em: https://bit.ly/35ihLSn. Acesso em: 29 set. 2016.
690 FATUCH NETO, Andre. Eticidade e boa-fé nos contratos empresariais: a vedação das práticas abusivas. 2018. 
145 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA, Curitiba, 2018. Disponível 
em: https://bit.ly/2L80YrU. Acesso em: 6 maio 2020.
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Consoante a linha aqui adotada, é indiscutível que, para se ter um meio empresarial ético, que respeita 
dignamente os valores morais da sociedade, compete às empresas a responsabilidade em manter o 
compromisso nos serviços e nos produtos no mercado, cumprindo com a função social da propriedade.

Dado o exposto, a percepção da função social da empresa no direito societário decorre do princípio da 
dignidade, da moralidade e da boa-fé empresarial, vez que a empresa é detentora dos bens e dos serviços 
realizados, tal qual atividade econômica atenda às necessidades, atuando positivamente na comunidade. 
Assim, em conjunto com a função ética da empresa no direito societário, esta não objetiva a lucratividade 
dos negócios, mas sim sustenta o comprometimento da gestão empresarial quanto à prática moral.
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Resumo: O artigo 799 do CPC/15 relaciona terceiros a serem intimados na execução de acordo com o bem 
penhorado. A pesquisa tem por objeto o estudo da intimação de terceiros no processo de execução. Busca-se analisar 
o prazo, a forma de intimação e a consequência de sua falta. No desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que o 
prazo varia conforme cada terceiro previsto nos incisos do artigo 799; que a forma ocorre tradicionalmente; e que a 
falta ocasionará, em regra, a ineficácia do ato de expropriação. Para isso, abordaram-se as formas de intervenção 
de terceiros permitidas no processo de execução e se demonstrou quem são estes terceiros e, por fim, delineou-se a 
respeito dos prazos para a intimação, sua forma e o efeito na hipótese de a intimação não ocorrer. A operacionalização 
do estudo contou com o auxílio da pesquisa bibliográfica, legal e jurisprudencial. No tocante à metodologia, utilizou-se 
o método indutivo.

Palavras-chave: Intimação. Terceiros. Execução.

Introdução
Na edição do CPC de 1973, uma das preocupações do legislador foi separar, em processos estanques, os atos 
para formação da convicção do julgador a respeito da lide, dos executórios, destinados a tornar real o direito 
que já era certo. Este sistema foi mantido no Código de Processo Civil atual694 também com a separação entre 
os títulos judiciais e extrajudiciais.695

Caso a obrigação em um título não seja satisfeita, o credor poderá promover a execução, que implicará na 
formação de um processo. Nessa situação, o executado deverá ser citado para cumprir a execução. Porém, 
além das partes no processo, legítimo, nos termos dos artigos 778, 779 e 780 do CPC/15, pode ainda haver a 
intervenção de terceiros - aquele que não está no processo. 696

Nesse sentido, os problemas a serem respondidos nesta pesquisa são os seguintes: quem são os terceiros a 
serem intimados no processo de execução, qual o prazo e a consequência de sua falta.

Para tanto, as hipóteses levantadas levam a crer que os sujeitos que podem ser terceiros no processo de 
execução, seja de título judicial ou extrajudicial, estão descritos no artigo 799 do NCPC, tais como credores; 
titulares de direitos reais; promitente comprador e promitente vendedor; superficiário, enfiteuta e concessionário 
de direito real de uso; proprietário de terreno sobre o qual houver penhora de direito de superfície, enfiteuse 
ou concessão de direito real de uso; sociedade; titular da construção-base; e titular das lajes.

691 Artigo orientado pela professora MSc. Gabrielle Thamis Novak Fóes.
692 Ariel Cristina Böder Colombi, acadêmica no 7º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade 
do Vale do Itajaí – Univali. E-mail: arielcristinabodercolombi@gmail.com.
693 Rafaela Matiola Schmidt, acadêmica do 7º período do Curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade 
do Vale do Itajaí – Univali. E-mail: rafaelamatiolaschmidt@gmail.com.
694 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 22 abr. 2020.
695 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo civil: execução civil. 21. ed. São Paulo: Saraiva educação, 2018. n. p. Disponível em: 
<https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:642196>. Acesso em: 17 abr. 2020
696 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo civil: execução civil. 21.ed. São Paulo: Saraiva educação, 2018. n. p. Disponível em: 
<https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:642196>. Acesso em: 17 abr. 2020.
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Em relação ao prazo, este segue o prazo processual padrão, de 15 dias, havendo exceções em relação a 
alguns destes terceiros, assim como a forma de intimações são as mesmas dispostas na parte geral do NCPC. 
A falta de intimação acarreta em ineficácia.

A intervenção de terceiro, em qualquer modalidade processual, tem a intenção de garantir o contraditório 
àqueles que, de algum modo, poderão sofrer consequências com a decisão.697

Por fim, o estudo foi operacionalizado com o auxílio da pesquisa bibliográfica, legal e jurisprudencial. No 
tocante à metodologia, utilizou-se o método indutivo.

Intervenção de terceiros
No tocante às formas de intervenção de terceiros dispostas na parte geral do CPC/15, somente a denunciação 
da lide e o chamamento ao processo não são admitidos na execução. O incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, a assistência e o amicus curiae são admissíveis.698

Ainda, há situações específicas no processo de execução que admitem ingresso de terceiro no processo e não 
se encaixam nos casos previstos na parte geral do CPC, por exemplo:

1) a adjudicação, requerida pelo credor com garantia real, pelos credores concorrentes, ou pelo cônjuge , 
descendentes ou ascendentes, na forma do art. 876, §5º; 2) a arrematação, feita em leilão judicial, por terceiro; 
3) o concurso de preferências, quando credores preferenciais intervêm na execução para assegurar a prioridade 
de pagamento, em caso de alienação judicial do bem.699

O artigo 799 do CPC/15 impõe ao exequente a intimação de determinadas pessoas que possuem algum vínculo 
real com os bens sujeitos à execução ou possíveis de indicação à penhora. São eles: o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético ou fiduciário (inciso I); o titular de usufruto, uso ou habitação (inciso II); o promitente 
comprador (inciso III); o promitente vendedor (inciso IV); o superficiário, enfiteuta ou concessionário (inciso 
V); o proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso (inciso VI); a sociedade na hipótese de o exequente 
pretender penhorar quotas sociais ou ações (art. 799, VII).700

Estas intimações são importantes para permitir a realização de direitos que, ainda no âmbito material, são 
garantidos às pessoas indicadas anteriormente.701

Um destes direitos é o de adjudicação, definido como “ato executivo expropriatório, por meio do qual o 
juiz, em nome do Estado, transfere o bem penhorado para o exequente ou para outras pessoas a quem a lei 
confere preferência na aquisição”.702

Outro é o de arrematação, que ocorre quando não há a adjudicação ou a alienação por meio particular. 
Quando o exequente não tem interesse em adjudicar o bem, este pode ser alienado em leilão, encontrando 
alguém que esteja disposto a adquirir o bem e depositar nos autos o valor do lance vencedor.703

Além do exequente, são legítimas a adjudicar o bem aqueles indicados no art. 876 do CPC/15, como credores 
concorrentes que têm penhora sobre o mesmo bem, cônjuge ou companheiro, descendente, ascendente 
e, no caso de penhora da quota social ou de ação de sociedade anônima, exequente alheio à sociedade, a 
sociedade, o sócio, ou o acionista.704

697 STRECK, L. L.; NUNES, D.; CUNHA, L. C. D. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:580069>. Acesso em: 17 abr. 2020.
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<https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:642196>. Acesso em: 19 abr. 2020.
699 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo civil: execução civil. n. p.
700 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei 
n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 599.
701 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a 
Lei n. 13.256, de 4-2-2016. p. 599.
702 THEODORO Jr., Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.117. In: DIDIER JR., F. 
et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. vol 5. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 641
703 SOUZA, André Pagani de et al. O art. 903 do CPC/2015 e a arrematação perfeita e acabada. Disponível em: <https://www.migalhas.
com.br/coluna/cpc-na-pratica/313238/o-art-903-do-cpc-2015-e-a-arrematacao-perfeita-e-acabada>. Acesso em: 15 abr. 2020.
704 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 22 abr. 2020.
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Ainda que sem exclusividade, como na adjudicação, algumas pessoas têm preferência na arrematação em 
hasta pública dos bens. Podem pessoas externas, não previstas no artigo, arrematar o bem em leilão, porém 
há limitação a algumas pessoas descritas nos incisos do artigo 890 do CPC/15.705

Prazo de intimação de terceiros no processo de 
execução
A intimação de terceiros presentes nos incisos I a VI, X e XI do art. 799 do NCPC deve ocorrer no mínimo cinco 
dias úteis anteriores à alienação judicial. Esta regra se aplica também para a alienação a título particular (art. 
880, CPC/15). Quanto à adjudicação, o prazo é imposto pelo art. 877 do mesmo diploma legal para prevenir 
eventual ineficácia com relação a eles dos atos de alienação na execução.706

Em relação à sociedade (art. 799, VII), sua intimação deve acontecer em um prazo maior que cinco dias úteis, 
cabendo ao magistrado estabelecê-lo (art. 861, CPC/15). Isso porque caberá à sociedade avisar aos sócios 
quanto à penhora para que eles possam realizar o direito de preferência.707

Já para o titular da construção-base ou titular das lajes (art. 799, X e XI), o prazo mínimo será de trinta dias 
corridos, com exceção de disposição em contrato (art. 1.510-D do Código Civil).708

Caso posteriormente venha a recair a penhora sobre bens com as condições já citadas, caberá ao exequente 
adotar as mesmas medidas de requerer a citação do terceiro, sendo o prazo para a intimação de no mínimo 
cinco dias antes da adjudicação ou alienação judicial.709

Uma vez admitida a execução, nos termos do art. 799, IX, do CPC/15, caberá ao exequente proceder à 
averbação em registro público do ato de propositura da execução para conhecimento de terceiros (efeitos 
premonitórios), conduzindo à presunção de fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuadas 
após a averbação (art. 828, §4º, CPC/15).710

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa 
pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (art. 835, §3º, CPC/15).

Forma de intimação de terceiros
Em relação à forma de intimação, ela ocorrerá no modo convencional, conforme previsto no capítulo IV do 
NCPC. Nesse sentido, alerta a doutrina que basta apenas uma intimação endereçada aos terceiros durante o 
processo de execução. Ou seja, não há necessidade de haver intimação quando realizada a penhora e depois 
quando ocorrer a expropriação do bem.711

Não ocorrendo a intimação daqueles do rol do art. 799, haverá ineficácia em relação ao titular da garantia. 
Nesse sentido, destacam-se os artigos 804 e o art. 903, § 1º do CPC/15:

Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor 
pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.

§ 1º A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação 
ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.

705 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 22 abr. 2020.
706 GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 139.
707 GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3. p. 140.
708 Art. 1.510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de 
condições com terceiros, os titulares de construção-base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se 
manifestem no prazo de trinta dias, salvo de o contrato dispuser de modo diverso.
709 CAPUTO, Paulo Rubens Salomão. Código de Processo Civil Articulado. 2. ed. Leme: JH Mizuno, 2016. p. 806
710 CAPUTO, Paulo Rubens Salomão. Código de Processo Civil Articulado. p. 844
711 GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3. p. 140.
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§ 2º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da 
construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado.

§ 3º A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de 
alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário 
fiduciário não intimado.

§ 4º A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 
moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não 
intimado.

§ 5º A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso 
especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado.

§ 6º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação 
ao titular desses direitos reais não intimado.

[...] 

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, 
a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes 
os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de 
reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

A jurisprudência pátria também se posiciona nesse sentido, in verbis:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.400.036 - MG (2018/0302753-2) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS 
FERREIRA AGRAVANTE : UDIFER - FUNDICAO INDUSTRIAL LTDA ADVOGADO : RODRIGO RESENDE CERQUEIRA E 
OUTRO (S) - MG093213 AGRAVADO : JOAO CARLOS BLOCK ADVOGADO : EDU HENRIQUE DIAS COSTA - MG064225 
DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) contra decisão que negou seguimento ao 
recurso especial, por inexistência de violação de lei federal e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 e 284 
do STF (e-STJ fls. 223/227). [...] É o relatório. Decido. [...] Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida está 
em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o executado não possui interesse em 
requerer a nulidade da arrematação com fundamento na ausência de intimação de credores com garantia 
real ou penhora anteriormente averbada, pois a consequência jurídica derivada dessa omissão do Juízo é 
a decretação de ineficácia do ato expropriatório em relação ao credor preterido, não gerando repercussão 
negativa na esfera econômica do devedor” (REsp n. 1677418/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). [...] Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-
se e intimem-se. [...] - grifou-se.712

Da análise do julgado anterior, vê-se, portanto, que não ocorrendo a intimação - seja do credor hipotecário 
ou de qualquer um dos terceiros elencados nos incisos do art. 799 do NCPC -, restará a ineficácia da alienação 
dos bens em relação a ela.

Na hipótese específica do credor com garantia real, a consequência pode ser diferente, devendo o terceiro 
tomar a iniciativa de protocolar embargos de terceiro, a fim de impedir a expropriação com fundamento no 
art. 674, § 2º, IV do CPC/15. Ademais, no tocante à alienação de bem sujeito a direito real de laje, a falta de 
intimação autoriza que o terceiro, por intermédio de depósito do preço respectivo, tenha para si alienada a 
terceiros, caso solicite em até 180 dias corridos, contado da data de alienação, nos termos do art. 1.510-D, § 
1º, do Código Civil.713

Outras formas de intervenção
Por último, não devem ser olvidadas as previsões de ingresso de terceiros na Parte Geral do NCPC, ou seja, 
as possibilidades da participação de terceiro como assistente, amicus curiae e por desconsideração da 
personalidade jurídica.

712 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp: 1400036 MG 2018/0302753-2, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Diário 
Oficial, Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/808608730/agravo-em-
recurso-especial-aresp-1400036-mg-2018-0302753-2/decisao-monocratica-808608740?ref=serp>. Acesso em: 15 abr. 2020.
713 § 1º O titular da construção-base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do 
respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de cento e oitenta dias, contado 
da data de alienação. 
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A Assistência é a modalidade pela qual o terceiro ingressa em um processo para auxiliar uma das partes.714 O 
amicus curiae é a pessoa, entidade ou órgão com interesse em uma questão jurídica na qual se envolve como 
um terceiro, movido por um interesse maior que o das partes envolvidas no processo.715

Há também a Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é cabível em qualquer fase do processo, 
podendo não ocorrer somente em forma de incidente, mas ser pedida já na petição inicial.716 É o instituto 
para, quando configurado abuso da personalidade jurídica, afastar a autonomia patrimonial da sociedade 
para responsabilizar o sócio administrador por obrigações contraídas pela sociedade. O sócio ou a pessoa 
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias.717

Considerações finais
Ante o exposto, pode-se concluir que o prazo geral para a intimação dos terceiros elencados no art. 799 do 
CPC/15 é de cinco dias úteis. No entanto, existem exceções, como no caso do titular da construção-base ou 
do titular das lajes. 

Em relação à forma de intimação, esta deverá ser realizada da forma prevista no artigo 269 e seguintes do 
CPC/15. Como descrito, faz-se necessária apenas a intimação quando da penhora, não havendo necessidade 
quando ocorrer a expropriação.

Quanto aos efeitos da não intimação dos terceiros presentes nos incisos do art. 799, haverá a ineficácia em 
relação ao titular da garantia. Mais uma vez, existem exceções, como no caso do credor com garantia real e 
da alienação de bem sujeito a direito real de laje.

Por fim, buscou-se apresentar as demais formas de intervenção de terceiro previstas na forma geral do Novo 
Código de Processo Civil, a fim de apresentar um panorama geral para o leitor das formas de intervenção 
de terceiro no processo de execução, ainda que focando no tema central do artigo que era a intimação de 
terceiros do art. 799 do CPC/15 no processo de execução. 
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OS EFEITOS DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM 
FACE DA DECISÃO QUE REJEITA OU JULGA 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 
TERCEIRO

THE EFFECTS OF THE APPEAL PROPOSED IN FACE OF THE DECISION THAT REJECTS OR 
JUDGES IMPROCED THIRD PARTY EMBARGOES

Gabrielle Thamis Novak Fóes718

Renan Cardoso de Souza719

Resumo: A presente pesquisa teve como objeto a apelação interposta contra a decisão que rejeita ou julga 
improcedentes os embargos de terceiro e como objetivo analisar os efeitos deste recurso. Evidencia-se que 
o entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina se direciona no sentido de que a Apelação deve 
ser recebida no duplo efeito. A partir da análise dos precedentes do STJ, destaca-se que o efeito suspensivo 
não alcança a execução. Para tanto, analisou-se a ação de Embargos de Terceiro em si. Em segundo momento, 
analisaram-se as noções gerais e os efeitos do Recurso de Apelação. E, por fim, analisou-se a discussão 
jurisprudencial acerca da temática. Com relação ao referencial teórico metodológico, utilizou-se na presente 
pesquisa o método indutivo. Operou-se a pesquisa pautada na investigação bibliográfica, com base nos 
doutrinadores civilistas nacionais, analisando casos e jurisprudências.

Palavras-chave: Embargos de Terceiro. Recurso de Apelação. Efeitos.

 
Introdução
Com o advento da Lei 13.105/2015, o efeito suspensivo dos recursos, que era regra geral no Código de 
Processo Civil de 1973, passou a ser exceção, previsto apenas para o recurso de apelação (art. 1.012, caput). 

A nova lei trouxe o rol taxativo das hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo (art. 1.012, § 1º, 
incisos I a VI). Nessas hipóteses, somente haverá efeito suspensivo caso o apelante demonstre a probabilidade 
de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil 
reparação (art. 1.012, § 4º).

Assim sendo, nota-se divergência jurisprudencial e doutrinária em relação aos efeitos da apelação interposta 
em face da sentença que rejeita ou julga improcedentes os embargos de terceiro. Em tal hipótese, entendem 
alguns que o recurso teria efeito meramente devolutivo, aplicando-se, por analogia, a regra contida no art. 
1.012, § 1º, III, referente aos embargos à execução.

O objetivo do presente trabalho é analisar os efeitos da apelação interposta em face da decisão que julga 
improcedentes os embargos de terceiro.

O trabalho está dividido em três tópicos para uma melhor compreensão do tema. No primeiro, tratar-se-á da 
análise da ação de embargos de terceiro em si. Em segundo momento, apresentam-se as noções gerais e os 
efeitos do recurso de apelação.

No último tópico, será abordada a discussão jurisprudencial e doutrinária acerca da temática. Em especial, as 
decisões mais relevantes nas esferas do segundo grau de jurisdição e do STJ.

718 Advogada inscrita na OAB/SC 34.622, Mestre em Direito (IMO IMLI – UNIVALI PPCJ), professora de graduação e pós-graduação da 
UNIVALI e outros. E-mail: gabriellenovak@univali.br.
719 Renan Cardoso de Souza, acadêmico no 8º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – Univali. E-mail: 
renandesouzaunivali@gmail.com.
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Com relação ao referencial teórico metodológico, utilizou-se na presente pesquisa o método indutivo. 
Operou-se a pesquisa pautada na investigação bibliográfica, com base nos doutrinadores civilistas nacionais, 
analisando casos e jurisprudências.

Os embargos de terceiro
A ação de embargos de terceiro é remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte 
no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 
direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).720

O objetivo visado é o ato estatal do juiz que indevidamente constringiu ou ameaçou constringir bem de 
quem não era parte no processo. Em síntese, os embargos de terceiro são a ação atribuída àquele que não é 
parte, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre bens do qual é proprietário ou 
possuidor.721

Os embargos de terceiro têm natureza de ação própria, mesmo quando se ligam ao processo de execução. São 
sempre processo autônomo em face de atos praticados no processo executivo, mas possuem caráter nitidamente 
acessório, pois só existem e se justificam diante de demanda que tenha emitida ordem para a apreensão do 
patrimônio de terceiro.722

Os embargos de terceiro podem ser opostos enquanto não transitada em julgado a sentença, ou em até cinco 
dias depois da arrematação, adjudicação ou remição (art. 675).

No processo de conhecimento, a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a sentença, e, em 
processo originário de execução ou em fase de cumprimento de sentença, em até cinco dias após a arrematação, 
a adjudicação ou a remição de bens, mas sempre antes da respectiva carta. No processo de conhecimento, 
a expressão “enquanto não transitada em julgado a sentença” significa que a medida é admissível mesmo 
na pendência de recurso. Assim, ainda que possa se valer do recurso de terceiro prejudicado, nada obsta o 
cabimento dos embargos de terceiro.723

Quanto à competência, os embargos de terceiro deverão ser opostos perante o juízo que determinou a 
prática do ato que justificou o ajuizamento da ação (art. 676). Iniciam-se por petição escrita, dirigida ao juiz 
competente, demonstrando a prova da posse e a condição de terceiro, apresentado prova documental e o 
rol de testemunhas (art. 677).

O valor da causa deve corresponder ao valor do bem alcançado pela constrição judicial. Porém, não pode 
exceder o valor do débito, visto que a vantagem a ser auferida nos embargos nunca será superior a este.724

É permitida a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos. Além disso, a ação de embargos de 
terceiro admite medida liminar de manutenção ou reintegração provisória de posse em favor do embargante, 
que, no entanto, poderá ser condicionada à prestação de caução, ressalvada a impossibilidade da parte 
economicamente hipossuficiente (art. 678, parágrafo único). 

O prazo para contestação é de 15 dias (art. 679). Nela poderá o embargado deduzir qualquer matéria de 
defesa, exceto que a constrição recaiu sobre bem alienado ou onerado em fraude contra credores, para esse 
caso existe ação própria (ação pauliana).725 Após a resposta, o procedimento será o comum. 

Encerrada a instrução, tem-se a prolação de sentença. A tutela a ser concedida nos embargos não se restringe 
ao mero cancelamento da constrição judicial (art. 681).

Os ônus sucumbenciais serão suportados pelo embargante, caso improcedentes os embargos. Se acolhida 
a pretensão do embargante, as despesas serão suportadas por aquele que deu causa à constrição indevida 
(Súmula nº 303 do STJ). Ademais, da sentença proferida caberá apelação. 

720 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. II. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 367.
721 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado; coordenador Pedro Lenza. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 625.
722 PINTO, Humberto Dalla Bernardina. Manual de direito processual civil contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1068.
723 PINTO, Humberto Dalla Bernardina. Manual de direito processual civil contemporâneo. p. 1074.
724 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 1032.
725 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. p. 1033.
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Analisado o procedimento dos embargos de terceiro, o tópico seguinte tratará das noções gerais e dos efeitos 
do Recurso de Apelação.

O recurso de apelação
Com fundamento previsto no art. 1.009 do CPC/15, o recurso de apelação será interposto contra a sentença, 
ou seja, cabe contra qualquer tipo de sentença, servindo tanto para sentenças definitivas quanto para as 
extintivas.

Theodoro Júnior corrobora com a colocação acima, sustentando que a apelação “é o recurso que se interpõe 
das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a causa ao reexame dos tribunais do 
segundo grau, visando a obter uma reforma total ou parcial, ou mesmo a sua invalidação”.726 

O prazo para a interposição é de quinze dias, sendo que o apelante deve recolher o preparo, observando a 
respectiva Lei Estadual de Custas. 

Quanto ao aspecto formal, deverão ser observadas as exigências do art. 1.010 do CPC: ser interposta no 
juízo a quo por petição, acompanhada das respectivas razões. A petição é endereçada ao juiz da causa e tão 
somente as razões são dirigidas ao Tribunal, pois competirá a ele examiná-las.

O recurso deverá conter os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do 
pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão (art. 1.010, incisos I a IV).

Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente 
apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, ou se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu 
voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado (art. 1.011, incisos I e II).

Os recursos podem ter, em princípio, dois efeitos básicos: o devolutivo e o suspensivo. Pelo primeiro, reabre-se 
a oportunidade de reapreciar e novamente julgar questão já decidida; e, pelo segundo, impede-se ao decisório 
impugnado produzir seus naturais efeitos enquanto não solucionado o recurso interposto.727

Assim como todos os recursos do ordenamento jurídico, a apelação é dotada de efeito devolutivo, que deve 
ser examinado nos planos de extensão e profundidade.

Quanto ao efeito suspensivo, a regra é que a apelação seja recebida com efeito suspensivo conforme está 
descrito no caput do artigo 1.012 do CPC. Entretanto, o referido artigo traz em seu §1º, os casos em que a lei 
lhe retira esse efeito.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação 
a sentença que: 

I - homologa divisão ou demarcação de terras; 

II - condena a pagar alimentos; 

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; 

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

VI - decreta a interdição.728

Nessas hipóteses, somente haverá efeito suspensivo se o Apelante demonstre a probabilidade de provimento 
do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 
1.012, § 4º), sendo que se já for recebido por um relator, o pedido deverá ser explicitamente encaminhado a 
ele, ou poderá ser encaminhado diretamente para o tribunal.
726 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. p. 1065.
727 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. p. 1061.
728  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm, 
Acesso em: 05 de maio de 2020.
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Analisadas as características do recurso de apelação, no próximo tópico se trata da discussão jurisprudencial 
que surge em decorrência dos efeitos da apelação em face da decisão que rejeita ou julga improcedentes os 
embargos de terceiro.

Os efeitos da apelação em face da decisão que rejeita 
ou julga improcedentes os embargos de terceiro
No presente tópico, far-se-á um panorama sobre diferentes entendimentos a respeito dos efeitos da Apelação 
interposta contra a decisão que rejeita ou julga improcedentes os embargos de terceiro.

Inicialmente, analisar-se-á a decisão proferida pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, a qual concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta em face da decisão que indeferiu os 
Embargos de Terceiro, conforme ementa a seguir:

PETIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO 
RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.012, CPC/15. DEFERIMENTO. 1. A questão posta em análise está prevista no art. 
1.012, § 1º, do CPC, à medida que o julgador de origem indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro, o 
que permite, assim, seja postulado o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso de apelação. 2. Diante 
da eventual necessidade de produção probatória nos autos dos embargos de terceiros, o que se analisará 
no mérito do recurso, viável o deferimento do efeito suspensivo, neste momento, a fim evitar prejuízo ao 
litigante, pois a desocupação de imóvel é medida sabidamente violenta. 3. Deste modo, revela-se viável deferir 
o pedido de efeito suspensivo, por ora. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.729 (Grifou-se) 

No caso em análise, o embargante protocolou pedido de efeito suspensivo previsto no art. 1.012, § 1º, 
inciso III, fundamentando que a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil 
reparação estavam evidenciados, uma vez que ficaria desabrigado caso fosse retirado do imóvel.

Em que pese o dispositivo usado como fundamento não tratar do caso de embargos de terceiro, mas sim 
do caso de embargos à execução, o Relator se utilizou do mesmo dispositivo para fundamentar o decisum, 
deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, determinando a imediata 
suspensão da reintegração de posse do imóvel.

Assim, nota-se que o julgador aplicou por analogia a regra contida no art. 1.012, § 1º, inciso III, referente aos 
embargos à execução. De toda a sorte, o apelante preencheu os requisitos do § 4º, qual seja, o risco de dano 
grave ou de difícil reparação, tendo seu pedido de efeito suspensivo deferido.

A partir da análise do julgado acima, resta evidente a dificuldade do julgador em interpretar a regra contida 
no art. 1.012 do CPC, haja vista que, aplicando por analogia a regra referente aos embargos à execução, 
significa dizer que, contra a decisão que julga improcedente os embargos de terceiro, não caberá apelação 
com efeito suspensivo, mas somente devolutivo.

Elpídio Donizetti considera tal posicionamento inadequado:

Em primeiro lugar, é de se observar que os embargos à execução têm natureza diversa dos embargos de 
terceiro. Aqueles atacam a própria execução e o débito, enquanto estes divergem, tão somente, da constrição 
judicial, ao argumento de que o ato atinge bem que não pode ser responsabilizado pelo débito. Outrossim, se 
o simples recebimento dos embargos já acarreta a suspensão do processo principal, a sentença que os rejeita 
meritoriamente também há de possuir efeito suspensivo, de forma a preservar a situação do embargante 
enquanto seu pedido não é definitivamente decidido.730

A regra é que “o recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos embargos de terceiro 
será recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo)”.731

No segundo caso analisado, a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
atribuiu efeito suspensivo à apelação em face de sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Apelação – Embargos de terceiro julgado improcedente – Requerimento de efeito suspensivo ao recurso – 
Deferimento.732

729 TJRS: Petição, Nº 70077747368. 19ª Câmara Cível. Relator: Eduardo João Lima Costa. DJ: 29/05/2018.
730 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. p. 1033.
731 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. p. 1035.
732 TJSP: Petição Cível 2204035-92.2017.8.26.0000. 38ª Câmara de Direito Privado. Relator: Achile Alesina. DJ: 21/02/2018.
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Nesse caso, o órgão colegiado interpretou o mesmo artigo 1.012, afirmando que nesse dispositivo não há 
menção de que a improcedência dos embargos de terceiro acarrete o recebimento da apelação sem o efeito 
suspensivo. Assim, o pretendido pelo embargante decorre da normalidade das regras processuais, devendo 
ser acolhido o pleito para receber a apelação em seu duplo efeito.

Por fim, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto 
pelo embargante em face da sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

No entanto, no mesmo julgado, fundamentou-se que tal decisão não obsta o prosseguimento da execução, 
conforme entendimentos do TJSP e do STJ.

EMBARGOS DE TERCEIRO - Rejeição liminar em razão da intempestividade - Recurso de apelação recebido no 
duplo efeito - Observância, contudo, de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou 
julga improcedentes os embargos de terceiro não têm efeito suspensivo em relação à execução Precedentes do 
STJ - Decisão reformada Recurso provido.733

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação 
interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro. 2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que 
a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro 
não contam com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. 3. Precedentes específicos desta Corte. 
4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.734

O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeito sobre o outro processo, qual seja, 
o executivo. Eventual efeito incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo 
da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra.735

Na análise do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conclui-se que a apelação contra a decisão 
dos embargos de terceiro foi recebida no duplo efeito. Todavia, a suspensão não obstou o prosseguimento 
do processo de execução, ou seja, não teve efeito suspensivo em relação à execução. Tal entendimento 
decorre dos precedentes do STJ.

Em suma, evidenciou-se por este tópico que, embora o entendimento majoritário da jurisprudência e da 
doutrina se direciona no sentido de que a apelação interposta em face da decisão que rejeita ou julga 
improcedentes os embargos de terceiro deve ser recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), o efeito 
suspensivo não alcança a execução.

Por outro lado, há casos específicos em que o efeito suspensivo ultrapassa os limites dos embargos de 
terceiro, suspendendo a eficácia da sentença prolata no processo principal, face ao risco de dano grave ou de 
difícil reparação, como ficou evidenciado na decisão do TJRS.

Considerações finais
O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da apelação interposta contra a decisão que 
rejeita ou julga improcedentes os embargos de terceiro.

No primeiro tópico, analisou-se o procedimento da ação de Embargos de Terceiro. Trata-se de ação autônoma 
que objetiva anular constrição indevida que recaia sobre bens de propriedade de terceiro. Esse procedimento 
limita-se a discutir tão somente a legitimidade da constrição judicial.

Em segundo momento, apresentaram-se as noções gerais sobre o Recurso de Apelação e os seus efeitos. 
O escopo desse recurso é evitar que haja erro no julgamento, conferindo a chance de um novo resultado. 
O efeito suspensivo da apelação pode gerar desagradável consequência de retardamento na prestação 
jurisdicional, o que não é a vontade das partes. Porém, a apelação não pode ser assimilada como recurso 
com índole protelatória, mas sim como possibilidade de nova análise das decisões.

733 TJSP: Agravo de Instrumento 2077530-56.2014.8.26.0000. 17ª Câmara de Direito Privado. Relator: Paulo Pastore Filho. DJ: 
27/10/2017.
734 STJ: MS 50.131/SP. 3ª Turma. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. DJ: 17/05/2016.
735 STJ: AgRg no REsp 1344843/SP. Rel. Ministro Sidnei Beneti. 3ª Turma. DJ: 11/06/2013.
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Neste último tópico, abordou-se a discussão jurisprudencial acerca dos efeitos da apelação interposta em 
face da decisão que rejeita ou julga improcedentes os embargos de terceiro. Em especial, as decisões mais 
relevantes nas esferas do segundo grau de jurisdição e do Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, o entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina se direciona no sentido de que 
a apelação interposta em face da decisão que rejeita ou julga improcedentes os embargos de terceiro deve 
ser recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo). A partir da análise dos precedentes do STJ, destaca-se 
que o efeito suspensivo não alcança a execução.

Por outro lado, há casos específicos em que o efeito suspensivo ultrapassa os limites dos Embargos de 
Terceiro, suspendendo a eficácia da sentença prolata no processo principal, face ao risco de dano grave ou 
de difícil reparação.
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 AS ODR COMO FERRAMENTA DE 
CONSTRUÇÃO DA CULTURA DO 

CONSENSO
THE ODR AS INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF CULTURE OF THE CONSENSUS

Bruno Pacheco736

Resumo: Este artigo faz uma análise da evolução do conceito do acesso à justiça e elementos que lhe 
foram agregados, como o fomente às resoluções consensuais de conflitos e implementação de ferramentas 
tecnológicas. As ferramentas tecnológicas aliadas aos métodos consensuais constituem as ODR, On-line 
Dispute Resolution, que podem ser instrumentos hábeis no desenvolvimento da cultura do consenso. Para 
tal pesquisa, usou-se o método indutivo.

Palavras chave: ODR, Cultura do Consentimento, Acesso à Justiça.

Abstract: This paper does a analisys on the evolucion of the acess to justice and the elements assembled 
to is, as the promotion of the consensual dispute resolution and tecnological appliances. The tecnological 
appliances associated with consensual methods constitute the ODR, Online Dispute Resolution, wich can be 
usefull instruments on the culture’s of consensus development. In this research is used the inductive method.

Key-words: ODR, Cultere of Consesus, Acess to Justice.

Introdução
Numa sociedade plural e com vários pensamentos diferentes, é quase inevitável a existência de conflitos. Há 
confrontos de interesses e de visões sobre um mesmo fato. O Poder Judiciário, comumente, é chamado a 
atuar, dirimir conflitos existentes e pacificar ânimos.
736 Acadêmico do 10º período da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais - ECJS no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, 
Campus Itajaí; membro do Grupo de Estudos Paideia. Endereço eletrônico: bruno.pacheco@edu.univali.br
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A possibilidade de poder recorrer ao Judiciário para resolução de conflitos, por muito tempo, foi sinônimo 
de cidadania, tornando a garantia do direito de ação, construído no Art. 5º, XXXV da CRFB/88, em dever de 
ação737. Tal movimento afasta a construção da verdadeira cidadania, pois esta não é conceito apenas formal, 
de ter direitos garantidos, mas sim conceito substancial, ou seja, de exercê-los.  Portanto a caracterização de 
cidadania preme que o sujeito busque antes terceirizar seu conflito, solucione de forma auto compositiva ou 
hetero compositiva738. O Poder Judiciário, deve, portanto, atuar em última ratio.

A introdução deste terceiro, o Estado-Juiz, nas relações nem sempre é fator que gere uma resposta satisfatória 
a lide739. Assim, a busca por métodos cuja solução seja buscada pelas partes constitui instrumento adequado 
para a garantia de satisfação do resultado alcançado.

Assim, como a introdução de ferramentas da tecnologia da informação busca aumentar a celeridade 
processual740 e aumentar a eficiência do Poder Judiciário, discute-se sua aplicação aos sistemas alternativos 
de resolução de conflitos, os ODR, On-line Dispute Resolution. Busca-se, por meio dessas ferramentas, ampliar 
o acesso à justiça e à cultura do consenso.

O acesso à justiça e sua evolução
Ao tratar do Direito Fundamental de Acesso à Justiça, a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 estabeleceu em texto que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”741, estabelecendo o Direito de Ação742, bem como a inafastabilidade da apreciação judicial.

Importa ressaltar que o direito ao Acesso à Justiça decorre de uma evolução histórica, em que, no primeiro 
momento, nos estados liberais, atuava unicamente para permitir acesso à jurisdição quem dela precisa. 
Contudo, não tratava de garantir a todos, mas apenas quem tivesse condições de fazê-lo. Portanto o Estado 
atuava no sentido “negativo”, de não impedir, porém sem garantir, a quem não pudesse, a proteção judicial743.

Com o desenvolvimento das sociedades e a evolução das relações sociais, tornando-se mais complexas, bem 
como a evolução do Constitucionalismo do início do Século XX (sobretudo com o advento da Constituição do 
México de 1917 e a Constituição de Weimer), que levou a criação de Estados Constitucionais que garantissem 
direitos sociais,  o estado de bem-estar social ou welfare state, mudou-se o fundamento deste princípio. 
Passou a incorporar uma dimensão “positiva”, ou seja, de prestação efetiva de jurisdição744.

Mas ainda hoje o acesso à justiça continua em evolução, somando novas características e âmbitos de 
abrangência. Nesta nova fase do desenvolvimento do acesso à justiça busca-se a utilização de métodos 
consensuais de resolução de conflitos, pois “Pode-se afirmar assim, sem exagero, que os meios consensuais 
de solução de conflitos fazem parte do amplo e substancial conceito de acesso à justiça”745. 

Este fator torna-se mais notável com o advento da obrigação de o juiz promover a resolução consensual dos 
litígios sempre que possível, como impõe o Art. 3º, § 2º da Novo Código de Processo Civil746. 

737 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 205
738 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. p. 68.
739 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de resolução de conflitos. In: ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, 
Tania; CRESPO, Maria Hernadez (Org.). Tribunal Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de 
conflitos no Brasil. [livro eletrônico] – Rio de Janeiro, FGV, 2012, p. 87
740 SILVA, Antonio Donizete Ferreira da. Processo Judicial Eletrônico e a informática jurídica: um olhar para o uso da inteligência 
artificial como ferramenta de eficiência na prestação jurisdicional. Antonio Donizete Ferreira da Silva, 2017, p. 19 Disponível em: 
http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1969.
741 BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2019.
742 MARINONI, Luiz Guilherme. Comentário ao artigo 5º, inciso XXXV. In: CANOTILHO, J. J, Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo 
W.; STRECK, Lenio L. (Coords.) Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva∕Almedina, 2013. p. 362-363.
743 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 9
744 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. p. 10-11 
745 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de resolução de conflitos. In: Tribunal Multiportas: investindo no 
capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. [livro eletrônico] p. 88-89
746 “§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. BRASIL, República Federativa do. Código 
de Processo Civil, lei 13.105 de 16 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm. Acesso em: 08 maio 2020.
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Assim, na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 
A solução consensual passa a ser dever de Estado – logo, o Estado também deverá tomar medidas que criem 
nos litigantes a necessidade de tentar a conciliação. Evidentemente, o juiz, como órgão de Estado, também deve 
estar atento para a ênfase que deve ser dada à solução consensual, colocando-a em pauta sempre que acreditar 
necessário747.

Esta nova roupagem do Acesso à Justiça obriga ao Estado fomentar a utilização de Métodos Alternativos 
de Resolução de Conflitos, ou ADR, Alternative Dispute Resolution. Decorre esta obrigação não somente ao 
magistrado, no exercício de suas funções jurisdicionais, bem como em sede da administração da justiça748. 
Neste panorama, o Poder Judiciário tem a obrigação de avançar na prestação jurisdicional, pois nem todos os 
conflitos podem ser satisfatoriamente resolvidos com uma sentença, como pontua Kazuo Watanabe:

Sabemos, no entanto, por experiência própria, que há conflitos de interesse que em razão de sua natureza peculiar 
e das particularidades das pessoas envolvidas, exigem soluções diferenciadas, muitas vezes bem diversas das que 
decorreriam da pura aplicação de uma norma jurídica aos fatos, da solução pelo critério do “certo ou errado”, “do 
tudo ou nada”, “do branco ou preto”, que é  dada pelo método da solução adjudicada pela autoridade estatal749.

Em métodos alternativos realizados entre as partes em que haja um terceiro imparcial, auxiliando na 
construção do consenso entre os litigantes, vem como instrumentos úteis à resolução de conflitos750, 
superando a mentalidade da sentença como instrumento para a resolução de conflitos, criada pela cultura 
da litigiosidade751. Por meio destes procedimentos, é possível superar esta mentalidade dominante, na qual 
o juiz desvenda a verdade, e uma parte sucumbe, alterando o prisma do conflito para uma solução conjunta 
e participativa, por meio do diálogo, em que ambas as partes ganham752.

Neste contexto, de busca da substituição da cultura do litígio para a cultura do consenso, que surge a ideia 
do Tribunal Multiportas, na qual os conflitos levados à jurisdição são indicados para a resolução por métodos 
alternativos adequados, que não a via judicial753. Isto posto, cabe ao Poder Judiciário se aperfeiçoar para 
implementar e tornar realmente efetiva a garantia de Acesso à Justiça.

Outra evolução, no tocante ao Acesso à Justiça a se discutir é a dos meios informativos no Poder Judiciário 
no sentido de ampliar ainda mais a prestação jurisdicional. A informática jurídica tem como intuito garantir 
maior eficiência ao Poder Judiciário e ampliar o Acesso à Justiça, como aponta Newton De Lucca:

É evidente que essas informações facilitam o acesso à Justiça, são desburocratizantes e, obviamente, economizam 
recursos públicos e privados. Muitas coisas que, antigamente, envolviam uma série de variáveis, como o 
deslocamento ao Tribunal, a espera em filas, o desperdício de tempo etc., agora podem ser solucionadas em 
casa ou no escritório, ou melhor, em qualquer local do planeta provido de computador ligado à Internet, sem 
nenhuma limitação de horário ou qualquer outro tipo de restrição a que, outrora, estávamos acostumados. 
Precisamos apenas de energia elétrica e que a página a ser consultada esteja no ar754.

Assim, observa-se que a tecnologia desburocratiza as relações processuais e permite que as informações 
processuais sejam mais facilmente acessadas. Esta evolução que a informática jurídica forneceu pode ser 
pensada na aplicação em sistema de resolução de conflitos consensuais, os ODR, na sigla inglesa On-line 
Dispute Resolution. Assim, ambos os fatores, a informática e o Tribunal Multiportas, alavancariam a evolução 
à cultura do consenso.
747 NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 3. ed. São Paulo: 
Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 23
748 “Art. 165 Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões 
e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição”. BRASIL. Lei 13.105. Código de processo civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 08 maio 2020.
749 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de resolução de conflitos. In: Tribunal Multiportas: investindo no 
capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. [livro eletrônico] p. 88 
750 DALLA, Humberto; MAZZOLLA, Marcelo. Manual de mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva Educacional, 2019.
751 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de resolução de conflitos. In: Tribunal Multiportas: investindo no 
capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. [livro eletrônico] p. 87
752 MELEU, Marcelino; THAINES, Aleteia Hummes. A mediação em Luis Alberto Warat: um resgate da sensibilidade. Disponível 
em:http://docplayer.com.br/75837534-A-mediacao-em-luis-alberto-warat-um-resgate-da-sensibilidade-the-mediation-in-luis-
alberto-warat-a-rescue-of-sensibility.html#show_full_text, Acesso em: 08 maio 2020.
753 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de resolução de conflitos. In: Tribunal Multiportas: investindo no 
capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. [livro eletrônico] p. 26
754 DE LUCCA, Newton. Os atos processuais e a Lei N. 9.800/99. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
v. 100. p. 79-99. jan/dez, 2005. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/ files/67665-89094-1-pb.pdf. Acesso 
em 09 de maio de 2020.
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ODR como facilitador da cultura do consenso
A On-line Dispute Resolution, ODR, surge num contexto da utilização de tecnologias da informação e 
comunicação para resolver problemas jurídicos entre partes. Contudo não se caracteriza pela mera soma 
dos fatores de métodos alternativos de solução de conflitos e implementação da tecnologia a estes métodos. 
A ODR constitui verdadeiramente uma nova porta para a resolução de conflitos, não apenas a digitalização 
de métodos já existentes755.

Este sistema constitui a inclusão de diversas ferramentas ampliando as possibilidades de buscar soluções 
para questões litigiosas:

Este novo modelo poderá alargar substancialmente as possibilidades de intervenção dos sistemas alternativos 
de resolução de conflitos e, através da introdução de mecanismos mais sofisticados como sejam os sistemas 
periciais (“expert systems”), potenciar a geração de respostas e possíveis soluções para as necessidades e 
aspirações das partes em litígio. A resolução de conflitos em linha torna-se possível através da utilização dos 
mais comuns meios tecnológicos, como sejam as mensagens ou conversas electrónicas (“Instant Messaging”), o 
correio electrónico, a vídeo-conferência, os fóruns electrónicos, as listas de correio, etc. Estas são algumas das 
tecnologias que permitirão às partes uma mais fácil e rápida comunicação, em modo síncrono ou assíncrono, 
ainda que não estejam, ou não tenham possibilidade de estar, em presença uma da outra756.

A informática da comunicação desempenha um papel de facilitador do diálogo para dirimir os conflitos, 
sendo algumas vezes considerada uma “quarta parte”, ou seja, um membro a mais além dos litigantes e o 
terceiro imparcial, um agente de suporte à construção da solução, que pode atuar em apoio às partes ou até 
em sistemas que exijam uma maior participação do terceiro, como suporte de busca a melhor solução757.

Neste contexto, as ODR, pelo seu vasto instrumentário, permitem alargar as possibilidades de resolução de 
conflitos, pois fornece novos meios para que se produzam soluções consensuais. Portanto, o cidadão retoma 
a responsabilidade de resolver os seus conflitos, tirando dos ombros do Poder Judiciário a função de pacificar 
suas divergências jurídicas758, trazendo, por meio das facilidades fornecidas pela informática, a possibilidade 
de dirimir seus próprios conflitos.

Esta nova postura de autonomia diante de conflitos, evitando recorrer a sentença como instrumento de 
pacificação, é emancipadora, pois permite às partes produzir sua própria solução, como aponta Karinne 
Emanoela Gottems dos Santos: 

Se o consenso parece ser incompatível com uma sociedade complexa e individualista, que os rituais consensuais 
façam o seu papel de (re)orientação e sejam internalizados em nossa cultura jurídica, transformando as relações 
sociais e reforçando o próprio consenso. O consenso é cativante, pois a justiça do consenso é plena, preventiva e 
justa. A justiça do consenso é a justiça das partes759.

Neste intuito, as ferramentas informáticas de ODR são igualmente emancipatórias, pois além de permitirem 
uma ampliação do Acesso à Justiça, decorrente de um novo meio de pacificação de conflitos, também 
permitem ao usuário em colaboração com a outra parte ou com um terceiro buscar aquilo que realmente 
considere justo. 

Considerações finais
Em decorrência da constante evolução dos institutos jurídicos, como ressaltado aqui sobre o acesso à justiça, 
observa-se que novas facetas são integradas, obrigando-se que se alargue suas dimensões. Isto decorre da 
necessária conformação dos institutos à realidade, cujas situações antes previstas não são mais resolvidas 
do mesmo modo.
755 AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de; RODRIGUES, Ricardo Schneider. A resolução online de litígios (ODR) na administração 
pública: o uso da tecnologia como estímulo à transparência. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 54, p. 174-175, jan./
jul. 2019. Disponível em: https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/799/550. Acesso em: 09 maio 2020.
756 ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco; CARNEIRO, Davide Rua; NOVAIS, Paulo. A inteligência artificial na resolução de conflitos 
em linha. Scientia Iuridica, n. 321, p. 2, 2010. Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19388
757 ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco; CARNEIRO, Davide Rua; NOVAIS, Paulo. A inteligência artificial na resolução de conflitos 
em linha. p. 3
758 SANTOS, Karinne Emanoela Goettems dos. Justiça e consenso: protagonismo e cidadania na perspectiva cultural do diálogo [s.l.], 
2018. p 643. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?Direct =true&db=edsbas&AN=edsbas.BA90FD51&lang=pt-
br&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 9 maio. 2020.
759 SANTOS, Karinne Emanoela Goettems dos. Justiça e consenso: protagonismo e cidadania na perspectiva cultural do diálogo, 
p.650
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Assim, a evolução do princípio do acesso à justiça amalgamou a necessidade de implementar métodos de 
resolução de conflitos que fossem unicamente resolvidos por sentenças judiciais. Passa-se a buscar um novo 
paradigma de justiça, uma justiça que seja construída pelo diálogo, pelo consenso.

Neste fator de construção de soluções consensuais, a tecnologia das comunicações pode desempenhar 
a função de facilitador da construção de uma cultura do consenso, porquanto diminui a necessidade de 
procedimentos burocráticos para a consecução de uma resposta satisfatória ao conflito.

Logo, ferramentas de ODR são potencializadoras da construção da cultura do consenso, elevando a 
possibilidade de aplicação de métodos alternativos não apenas para os métodos tradicionalmente utilizados, 
mas permitindo a adoção de novos métodos decorrentes da evolução tecnológica dos instrumentos de 
comunicação.
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BLOCKCHAIN, DEFINIÇÃO E POSSÍVEL 
APLICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
BLOCKCHAIN, DEFINITION AND POSSIBLE APLICATION IN BRAZILLIAN LAW

Lucas Fernando Tomaz Bento760

Resumo: O presente artigo científico de pesquisa explora as origens da tecnologia denominada de Blockchain, 
desde sua criação e utilidade, analisando a sua inserção internacional e localmente, tratando de maneira 
sintética temas como sua funcionalidade e aplicação, considerando sua utilidade inicial de servidão ao 
mundo das criptomoedas, bem como seu possível impacto no direito brasileiro, além de explorar áreas como 
sua natureza aberta e descentralizada, objetivando explicar as categorias supracitadas de modo satisfatório 
ao leitor, buscando, após definir o tema, possibilidades ao ordenamento jurídico brasileiro de utilizar-se da 
tecnologia, mencionando exemplos atuais internos e externos do uso de seu sistema. A presente pesquisa se 
deu pelo método indutivo, resultando em análise sobre futura integração da Blockchain em atos jurídicos já 
estabelecidos, porém carentes de melhora.

Palavras-chave: Blockchain. Criptomoeda. Legislação.

  
Introdução
Composto por diversos representantes (Ethereum, Litecoin, Monero, dentre outros milhares), o mercado das 
criptomoedas761 tem como sua ponta de lança uma moeda com tecnologia inovadora que permite vários tipos de 
utilização, a bitcoin762. Um dos motivos que tornou a bitcoin a primeira criptomoeda de escala mundial foi seu código 
refinado e a aplicação de uma tecnologia nunca vista, a Blockchain763.

O presente artigo científico tem como objetivo em seu primeiro título mostrar o  desenvolvimento e exemplificar a 
origem, a inserção, a adoção e a definição da Blockchain, analisando impactos, inovações, vantagens e desvantagens 
provenientes da tecnologia.

O título segundo, embasado pelos conceitos dispostos no primeiro, vem como uma maneira de propor a utilização da 
tecnologia supracitada na realidade jurídica brasileira, buscando explicar sua possível relação com direito registral e 
notarial e instituições bancárias, bem como demais órgãos oficiais brasileiros e internacionais.

O presente trabalho, por ser um artigo científico, não tem espaço para abarcar a totalidade dos temas envolvidos em 
ambos os capítulos, porém tem como objetivo sintetizar os conteúdos descritos de maneira satisfatória, buscando 
facilitar entendimento do leitor para com a Blockchain, iniciando discussão sobre sua utilização prática no dia a dia do 
sistema jurídico brasileiro.

Quanto à metodologia empregada, registra-se que foi utilizado o método indutivo764, e nas diversas fases da pesquisa, 
foram acionadas as técnicas do referente765, categoria766, conceito operacional767 e da pesquisa bibliográfica768, 
tudo a fim de obter resultados corroborados por outras pesquisas científicas que serviram de base para a presente 
argumentação.

760 Lucas Fernando Tomaz Bento, graduando em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Campus de 
Itajaí, LucasfernandoSGN@gmail.com
761 O conceito será desenvolvido no decorrer do trabalho.
762 O conceito será desenvolvido no decorrer do trabalho.
763 Conceito a ser explorado durante o trabalho.
764 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 
geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. 10. ed. Florianópolis: 
OAB-SC editora, 2007. p. 101.
765 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de 
abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 62.
766 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.”  PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 31.
767 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das 
idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 45.
768 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 239.
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deSenvolvimento

O que é Blockchain?
A ciência tem por característica própria buscar teorias sobre assuntos práticos carregados de mais 
confiabilidade e praticidade do que o método anterior, a busca por tais atributos pode ser relacionada com a 
nova forma de imaginar o dinheiro, denominada de criptomoeda.

O conceito de criptomoeda pode ser descrito de maneira simples como moeda virtual, assegurada por 
criptografia, objetivando tornar transações duplas e impressão falsa de fatores quase inexistentes, criando 
assim maneira teoricamente segura de guardar riqueza, além disso, possuindo a característica digital, as 
criptomoedas são facilmente transacionadas e possuem abrangência mundial.

Apesar de idealizada nos anos 80 769 na blinding formula770 de David Chaum, a tecnologia das criptomoedas 
somente se inseriu no cotidiano de traders e exchanges771 em meados do ano de 2009, com o lançamento da 
primeira e mais relevante criptomoeda da história, a bitcoin, que criou para si a tecnologia que a diferenciou 
das demais criptomoedas, a Blockchain.

Idealizada no artigo denominado de “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System772”, por um programador 
(ou, possivelmente, um grupo de programadores), sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, a bitcoin inaugurou 
uma nova era da tecnologia da descentralização. 

Até então, a ideia bruta de um dinheiro descentralizado existia com um véu de desconfiança perante o 
mercado livre, muito pela dificuldade de rastrear e registrar transações sem a utilização de um ente maior 
controlador. 

Tal condição é completamente modificada por Nakamoto, ao introduzir o sistema Blockchain, cuja tecnologia 
surge como maneira de registrar e compartilhar dados em diversos computadores/servidores, comparáveis 
a livros contábeis mantidos com os mesmos registros exatos, controlados coletivamente por uma rede de 
servidores denominada de “nós”.

Empregando o mecanismo criptográfico773, a Blockchain usa um conjunto de algoritmos matemáticos 
específicos para criar e verificar uma estrutura de dados em crescimento contínuo. Um sistema em cadeia 
de blocos de transação, cujos dados só podem ser adicionados, nunca removidos, gerando assim livro de 
registro infalível e infinito.

Em termos simples, a Blockchain pode ser pensada como um banco de dados distribuído. Adições a este 
banco de dados são iniciadas por um dos membros que cria um bloco de dados contendo este qualquer tipo 
de informação, que é então transmitido aos outros computadores da rede.

Para juntar o novo bloco, os outros membros da rede (os nós) determinam coletivamente e por método 
de validação, feito por meio de algoritmo predefinido, as informações contidas no novo bloco, que, ao ser 
validado, é integrado à Blockchain. 

769 GRIFFITH, Ken. A Quick History Of Cryptocurrencies BBTC — Before Bitcoin, Bitcoin Magazine, publicado 
em 16 de abril de 2014. Disponível em: https://bitcoinmagazine.com/articles/quick-historycryptocurrencies-bbtc-
bitcoin-1397682630. Acesso em: 05 de maio de 2020.
770 A fórmula, manifestada por um algoritmo, permite que uma pessoa repasse determinado valor tokenizado que 
sofreu a sua conversão original do dólar, por meio de um número de registro, enviada para outra pessoa interessada, 
modificando o mesmo ao chegar ao destinatário.
771 Traduzidas como casas de câmbio eletrônicas que disponibilizam as mais diversas criptomoedas, algumas das 
maiores incluem Coinbase e Binance. No Brasil, a maior exchange é a Foxbit.
772 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, publicado em Bitcoin.org, 2008, disponível 
no link: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 05 de maio de 2020.
773 CHEN, Guang et al. Exploring blockchain technology and its potential applications for education, Smart 
Learning Environments, em 03 de janeiro de 2018, registrado no n. 10.1186/s40561-017-0050-x. Disponível em: 
<file:///C:/Users/lucas/Downloads/Exploringblockchain_technology_and_ its_ potential_.pdf>.
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O método descrito acima é representado em todas suas etapas pela imagem abaixo.

774

O signifi cado dessa tecnologia é a completa transparência de transações feitas em criptomoeda775, sem 
depender de terceiro, um verdadeiro trunfo para anonimidade. Pode-se dizer que a Blockchain possui um 
sistema automáti co que funciona como a tí tulo de exemplo como o método de registro de imóveis brasileiro, 
só que com diversos outros benefí cios, a serem explorados no próximo item do desenvolvimento.

Contudo, apesar de ser um sistema seguro, uti lizadores da Blockchain não podem desconsiderar 
completamente as preocupações de segurança que acometem o mundo complexo das criptomoedas e, por 
consequência, das tecnologias integradas que o acompanham. 

Ao tratar da compra e venda de ati vos fi nanceiros digitais, é possível verifi car que as casas de troca, como 
Coinbase, Binance e Foxbit, difi cilmente conseguem ser evitadas pelos usuários, que necessitam de mercado 
para expor ou adquirir as moedas disponíveis, inuti lizando assim a não necessidade do terceiro em transações 
fi nanceiras, apresentando um elo fraco no sistema. Essa necessidade é contraditória ao sistema Blockchain, 
que, ao ser uti lizado por insti tuições privadas, é acometi do dos óbices relati vos às mesmas.

Por diversas vezes a falta de segurança das casas de troca mostrou-se latente, sofrendo, ao longo dos anos, 
com várias invasões feitas por hackers, além disso, o problema é especialmente grave, porque, uma vez 
roubadas as moedas, existem poucos recursos para recuperá-las, muito devido ao difí cil entendimento dos 
governos soberanos para com a natureza dos fundos e sua difí cil recuperação.

Considerando que falhas envolvendo o sistema Blockchain encontram-se justamente na confi abilidade de 
serviços fi nanceiros inseguros, existe a possibilidade de que os benefí cios futuros da tecnologia em questão 
possam ser potencializados precisamente no retorno a intermediários confi áveis como insti tuições bancárias e 
governamentais, que uti lizariam de maneira correta as vantagens geradas em uma relação de benefí cio mútuo. 

774 Traduzido como (1) A quer mandar dinheiro para o B, (2) a transação é representada on-line como um bloco, (3) o 
bloco é transmitido para todas as partes da rede, (4) aqueles na rede aprovam a transação válida, (5) o bloco é pode 
ser adicionado a corrente.
775  WILD, Jane et al. Technology: Banks seeks the key to blockchain, Financial Times, 01 novembro de 2015. Disponível 
em: https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe567b37f80b64? segid=0100320#axzz3qK4rCVQP. Acesso 
em: 11 de maio de 2020.
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Utilidades da utilização da Blockchain no direito brasileiro
Primeiramente é importante frisar que compartilhar as melhores práticas e evitar a arbitragem regulatória 
desnecessária é a melhor forma de explorar e regular redes descentralizadas globais, que, por sua característica 
libertária, sofrem estigma de estados soberanos desde sua criação, resultando em proibição precoce por 
vários países autoritários, tais como: Catar776, Paquistão777, Argélia778, dentre outros. 

Após ter sintetizado o conceito, esse artigo defenderá a ideia da possibilidade de aplicar a tecnologia da 
Blockchain em áreas de atuação próprias do governo e da rede bancária.

No Brasil, a primeira e até agora umas das poucas leis a tentar regulamentar a tecnologia relacionada à 
Blockchain encontra-se no projeto de lei n. 2303/2015779, que busca incluir moedas eletrônicas no rol de 
arranjos de pagamentos sob supervisão do Banco Central do Brasil (Bacen), ou seja, forçaria normatização da 
temática por autoridade monetária nacional. 

O referido chegou a ser arquivado em 2018, porém foi reaberto e continua em análise pelo Congresso 
Nacional, entretanto é importante destacar que o projeto foi extremamente raso em definir as criptomoedas 
e os seus atributos, não se importando em deliberar sobre os temas componentes da tecnologia, como a 
Blockchain, ignorando a existência de seus componentes. 

Entretanto, apesar de ser ignorada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a Blockchain possui diversos 
usos alheios à criptomoeda em si. Um exemplo disso seria a execução de Smart Contracts, que podem ser 
traduzidos como contratos inteligentes. 

A diferenciação de um contrato normal para com um inteligente trata da autoexecução a partir do momento 
definido pelas partes contratantes, por meio de verificação de dados de maneira automática, executando os 
comandos contidos no mesmo. Tal prática poderia agilizar contratos de menor complexidade sem necessidade 
de preocupação da parte contratante.

O contrato inteligente também permite a auditoria da validade dos contratos por praticamente qualquer 
pessoa com uma conexão com a internet, e caso os participantes das transações queiram mais sigilo, é 
plausível que aplicativos de contratos inteligentes se desenvolvam na direção de mais criptografia, acesso de 
leitura restrita ou ambos.

Outra utilidade da Blockchain seria na área de registros de terrenos e imóveis objetivando evitar as 
vulnerabilidades de um servidor centralizado ou adulteração de documentos por intenções própria de 
funcionários. Um armazenamento descentralizado de dados significa que vários servidores (nós) estão 
sempre on-line, dificultando possível alteração ou qualquer ação de má-fé para com documentos oficiais.

Além disso, ao fazer vínculo com contratos inteligentes, cria-se a possibilidade de que os imóveis possam ser 
vendidos on-line sem a ajuda de notários. Servidores oficiais subsidiados e supervisionados pelo governo 
brasileiro fariam a verificação da propriedade, guardando as novas matrículas digitais. A potencial economia 
de uma adoção descrita, além de um poder de consulta mais célere, torna interessante a ideia.

Cabe dizer que os governos ainda assumiriam a responsabilidade pelas informações, incluindo informações 
sobre zoneamento e restrições às vendas. O objetivo é, portanto, não purificar os governos das transações, 
mas sim torná-los serviços mais eficientes e confiáveis.

776 CATAR. Circular n.06/2018. Divisão de Supervisão e Controle de Instituições Financeiras. Doha, Catar, Circular 
sobre quaisquer trocas através de moedas virtuais, incluindo bitcoin. Disponível em: < http://www.qcb.gov.qa/sitelists/
CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/173/Circular%20no.%206-2018.pdf>. Acesso em: 05 de maio de 2020.
777 ESTADOS UNIDOS. Regulation of Cryptocurrency Around the World, Library of Congress. The Law Library of 
Congress, Global Legal Research Center. Junho de 2018. Disponível em: < https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/
cryptocurrency-world-survey.pdf>. Acesso em 05: de maio de 2020.
778 ARGÉLIA. Selon l’article 113 du PLF, 2018 qui precise, Toute infraction à cette disposition est punie conformément 
aux lois et règlements en vigueur, l’Assemblée Populaire Nationale (APN) (reforma ao artigo 113 da Lei Financeira, 
toda infração será punida conforme as leis e regulamento em vigor, conforme medida da Assembleia Nacional Popular 
argelina).  Disponível em: https://www.allotech-dz.com/plf-2018-lalgerie-veut-interdire-bitcoin-autres-crypto-monnaies/. 
Acesso em: 05 de maio de 2020.
779 BRASIL. Câmara dos Deputados, autor Deputado Áureo - SD/RJ, projeto de lei n. 2303/2015 apresentado em 08 de 
julho de 2015, a ementa dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição 
de “arranjos de pagamento” sob a supervisão do Banco Central, altera as Leis nº 12.865, de 2013 e 9.613, de 1988. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>. Acesso em: 
05 de maio de 2020.
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Verifica-se que a Blockchain, apesar de ser um conceito diferente do atual sistema da fé pública, é capaz 
de fornecer um registro imutável com tempo e dados, possibilitando, além do citado, célere verificação da 
autenticidade do conteúdo. A boa utilização da tecnologia poderia facilitar grandemente a vida dos usuários 
particulares dessa plataforma, diminuindo a tão temida burocracia, que funciona como véu impeditivo para 
possíveis usuários do sistema atual.

Idealmente, quanto ao ato produzido pelo cartório, integrada a Blockchain no momento de sua lavratura de 
maneira pública e criptografada, todos poderão acessar os atos de forma on-line, entretanto, com relação ao 
conteúdo sigiloso do ato, somente as partes terão acesso, garantindo a privacidade das informações.

A possibilidade desenvolvida comina em utilização da tecnologia por serviços notariais e registrais, que, ao 
terceirizarem a verificação de documentos e autenticidade, poderiam implementar sistema à prova de falhas 
humanas, a fim de beneficiar ao erário e à população brasileira.

Apesar do ordenamento jurídico brasileiro não ter formulado modelo de reconhecimento e posterior 
integração, bancos locais têm demonstrado interesse780 por esta tecnologia, buscando implantá-la em seus 
processos para otimizar transferências bancárias para o exterior, feitas por meio de uma mesma instituição 
bancária. 

Além disso, internacionalmente, governos progressistas, como a Geórgia, estão investigando a possibilidade 
de apoiar contratos inteligentes781. A Sérvia e o Tajiquistão estão experimentando remessas em Blockchain782, 
políticas corroboradas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Cabe citar que o caráter aberto da arquitetura Blockchain também pode quebrar o monopólio de empresas 
de pesquisa e comunicação, que possuem dados de todos seus usuários, poder comparável do estado, só 
que com responsabilidades amplamente reduzidas. Introduzir métodos abertos de organizar dados é, acima 
de tudo, reduzir o poder das grandes empresas de redes digitais, e a Blockchain pode ser a resposta para tal 
óbice, caso utilizada de maneira correta.

Considerações finais – Conclusões sobre a utilização da 
Blockchain no cenário jurídico brasileiro
A pesquisa para entender como o ordenamento jurídico brasileiro projeta Blockchain e novos métodos de 
reter informação em geral é um trabalho em constante evolução, o descrito acima é uma síntese de seu 
reconhecimento por um país atrasado, engessado e principalmente despreparado para utilizar-se de uma 
arquitetura tão objetiva e facilitadora. 

Dito isso, sabe-se impossível abarcar em artigo científico todos os entremeios do tema, tanto de definição 
quanto de acompanhamento e desconstrução dos poucos projetos de lei que não sabem classificar de 
maneira correta as tecnologias e o potencial da Blockchain.

Entretanto, pode-se concluir, pelas várias evidências, que uma futura criação de uma sistemática inspirada 
em código de Blockchain seria extremamente benéfica para o ordenamento jurídico. Evidências essas que 
passam, porém não se limitam a: (1) sistema de cartorário universal e automático, (2) eliminação de quaisquer 
erros em registros e notas, (3) economia com servidores públicos, (4) economia de impressão e documentos, 
além de livrar espaços anteriormente destinados a arquivos, (5) bens e documentos reduzidos a códigos 
armazenados em um livro-razão principal, facilitando acesso a informações.

Algumas soluções acima já são utilizadas por empresas privadas, que devido ao mercado capitalista tem a 
necessidade de buscar meio mais eficiente para dispor de dados, fato que parece alienígena ao sistema atual 
brasileiro. Cabe aguardar possíveis desenrolares tecnológicos ao longo do tempo, este sim motivado em 
modificar.
780 ROSA, Natalie Banrisul, BB, Caixa, SICOOB e Santander se unem em projeto de blockchain, 29 de maio de 
2018. Disponível em: https://canaltech.com.br/blockchain/banrisul-bb-caixa-sicoob-e-santander-se-unem-em-projeto-
de-blockchain-114768/. Acesso em: 05 de maio de 2020.
781 GIORGADZE, Archil, The Potential of Blockchain Technology in Georgia, em 01 outubro de 2018. Disponível 
em: <http://georgiatoday.ge/news/12502/The-Potential-of-Blockchain-Technology-in-Georgia>. Acesso em: 11 de maio 
de 2020.
782 Cities Unite To Start Solar Revolution Through Crowdfunding, ALTFNLAB, em 15 de outubro de 2019. Disponível 
em: https://altfinlab.org/blog/categories/blockchain. Acesso em: 11 de maio de 2020.
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POLÍTICA DE PREVENÇÃO CONTRA 
DESASTRES AMBIENTAIS DO JAPÃO 

JAPAN ENVIRONMENTAL DISASTER PRECAUTION POLICY
Isac Samuel Davalos Torres783

Charles Alexandre Souza Armada784

Resumo: O presente artigo foi desenvolvido com base no método indutivo. Inicia com uma análise do 
crescimento dos desastres ambientais ao redor do globo, buscando demonstrar como as causas do crescimento 
de desastres ambientais estão relacionadas não apenas à emissão de carbono. Na sua continuidade, o artigo 
busca demonstrar as respostas institucionais do Japão contra os desastres ambientais e como a sociedade 
se adaptou a essa ameaça. Por fim, busca conceituar o leitor dos desastres que moldaram o Japão e as 
inesperadas falhas no planejamento de prevenção. 

Palavras-chave: Prevenção Desastre Natural. Japão.

Introdução
Tendo como base o método de pesquisa indutivo, este artigo analisa os cuidados que o Japão tem com sua 
estrutura, que vai de prédios preparados para desastres naturais extremos aos cuidados com o lixo que 
produz. 

 Todo esse cuidado nasce por uma razão muito importante: o Japão é um pequeno arquipélago que tem 
recursos limitados pela extensão de seu território. Por depender de um fino equilíbrio entre meio ambiente 
e humano para continuar existindo, o país toma cuidado redobrado com a poluição, produção de lixo e 
descarte, assim como medidas de conservação ambiental e urbana contra desastres ambientais. 

 Como signatário do Protocolo de Quioto e anfitrião da Conferência de 1997, o Japão serve de exemplo para 
diversos países por sua política de conservação ambiental. 

 O país também sofre com vários desastres naturais, como o sismo e tsunami de Sendai de 2011 (designado 
oficialmente o grande terremoto do leste do Japão), que causou danos substanciais ao país, como a morte 
de mais de 15.000 pessoas e destruição de rodovias e linhas ferroviárias, assim como incêndios em várias 
regiões.

Aumento dos desastres naturais no mundo 
Entende-se que o aquecimento do planeta é um tema muito delicado e polêmico, uma onda de desinformação 
em relação ao assunto acorre, dando pouca credibilidade aos especialistas, que defendem o uso consciente 
de recursos naturais para redução desse aquecimento. O aquecimento (e até o resfriamento) da Terra tem 
outras causas que vão além da emissão de carbono, como a variação da atividade solar, a inclinação do eixo 
da Terra, as erupções vulcânicas e outros fatores naturais, porém as ações do homem se somam a essas 
causas, como a desigualdade econômica, o mau planejamento urbano e estatal, fazendo com que o tema 
seja altamente discutido.785

783 Isac Samuel Davalos Torres. Acadêmico do Curso de Relações Internacionais, na Universidade do Vale do Itajaí, 
UNIVALI.
784 Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. Docente do Curso de Direito e Relações 
Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI.
785 LEONI, Brigitte; REDFORD, Tim; SCHILMAN, Mark. Disaster through a different lens: behind every effect, there is 
a cause. United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2011. Retrieved March 29, 2013 from https://www.
unisdr.org/files/20108_mediabook.pdf p. 40.
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Atualmente, diversas conferências foram criadas para discutir o controle nos desastres naturais, um dos 
assuntos mais discutidos, e o aumento de tais desastres. Foi criado um órgão científico sob os cuidados da 
ONU, chamado “The Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC), criado em 1988, o qual busca 
analisar as informações científicas relacionadas a mudanças climáticas, divulgando de tempos em tempos 
um relatório sobre o tema. 

Em sete de agosto de dois mil e dezenove (07/08/2019) foi divulgado um relatório que alerta a incompetência 
em diminuir as crises climáticas, podendo fazer com que as soluções baseadas no uso da Terra fiquem menos 
eficientes, já que o aquecimento da Terra induz à degradação do ecossistema. Assim, solos e florestas doentes 
agravam as mudanças climáticas, podendo-se concluir que esse é um dos agravantes para o aumento de 
catástrofes ambientais.786 

O IPCC tem como objetivo limitar o aumento da temperatura no mundo a 1,5°C, em vez dos 2°C sugeridos 
pelo Tratado de Paris. Contudo essa estratégia não parece palpável, visando à saída de países do Tratado 
de Paris que são grandes líderes na emissão de gases-estufas, como os Estados Unidos, que abandonou o 
tratado, buscando maior independência.787

O início do problema foi logo após a Revolução Industrial, que iniciou a produção em massa, algo que se 
mantém até os dias de hoje. Há um escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 
(UNISDR), um órgão da ONU que possui gráficos que demonstram o crescimento dos desastres climáticos ao 
redor do globo, como se pode verificar a seguir. 

Gráfico 1: Número de desastres climáticos no mundo (1980-2011)  
Fonte: Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR)788

Com esse gráfico disponibilizado pela UNISDR, pode-se ver o crescimento exponencial em um período de 
21 anos nos desastres naturais. Esses desastres não afetam apenas o meio ambiente e a estrutura física 
do país, também afetam as estruturas econômicas. O aparo das consequências calcadas pelos desastres 
naturais está diretamente relacionado com a economia do Estado afetado, visando à necessidade de renda 
para a reedificação das zonas afetadas. O aumento das catástrofes ambientais também aumentou o dano na 
economia mundial, criando mais um problema na dependência econômica do reparo dos desastres, como 
se pode ver no gráfico a seguir.

786 Intergovernmental Panel on Climate Change. (2019). Climate Change And Land: Na IPCC special reporto n climate 
change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fruxes in 
terrestrial ecosystems. United Nation: IPCC. United Nations: IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/srccl/>. Acesso em: 
Agosto 11, 2019.
787 SUMMARY for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by governments. 
Disponível em: https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-
of-1-5c-approved-by-governments/. Acesso em: 08 out. 2018.
788 UNISDR. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Number of Climate-related Disasters Around the 
World (1980-2011). Disponível em:  <http://www.unisdr.org/we/inform/disaster-statistics>. 19 de mar. 2020.
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Gráfico 2: Global economic damaged from hazards, (1970-2010)  
Fonte:EM-DAT/CRED (UNISDR)789

Neste gráfico, pode-se observar a crescimento do dano econômico calcado pelos desastres naturais, pois o 
alto valor começou a ser mais constante.

Catástrofes ambientais japonesas e falhas no modelo 
de prevenção 
A preparação que o Japão possui contra desastres vem de um histórico catastrófico que abalou o país asiático. 
Em 1923 ocorreu um terremoto na região de Kanto, conhecido na época como o pior desastre natural que 
ocorreu no Japão. O terremoto de Kanto atingiu o maior porto do Japão, que dava entrada para o ocidente, 
consequentemente o porto estava repleto não apenas de locais, mas também simpatizantes que visitavam a 
região. Quem estava no porto sofreu as consequências do choque, o terremoto criou um tsunami que atingiu 
uma altura de 39,5 pés (12 metros) em Atami. O sismo causador do desastre teve uma magnitude em torno 
de 7,9 na escala de Richter, matando mais de 100.000 pessoas, causando incêndios e deslizamentos de terra. 
Esse terremoto foi um dos grandes desastres naturais que mudou a história do Japão e fez com que o país 
moldasse sua estrutura de prevenção.790

Após a modernização e a evolução das cidades, um novo terremoto assolou o Japão. Um tremor de magnitude 
9,0 atingiu a costa de Sendai em 11 de março de 2011, causando danos e gerando uma série de tsunamis 
devastadores ao longo da costa do nordeste do Japão. As regiões afetadas possuíam diques e barragens que 
se mostravam eficazes contra ondas criadas pelo vento. O terremoto de 2011, descrito como um evento que 
acontece apenas uma vez em milhares de anos, era algo inédito e inesperado para a população do local, 
que se viu indefesa com a magnitude do desastre. Os danos em residências foram extremos. O Japão possui 
muitas moradias de madeira ou antigas, que fazem parte da cultura do país. Por consequência, as estruturas 
mais antigas foram as que sofreram maior dano, por não estarem preparadas contra desastres naturais. 
Alem dos edifícios, as barragens e os diques construídos para desenfrear tsunamis foram completamente 
destruídos.791

O terremoto de 2011 (designado oficialmente como grande terremoto do leste do Japão) derrubou a ideia 
de que infraestrutura física é sempre capaz de proteger a vida da população em desastres naturais. A 
necessidade de um bom planejamento contra desastres em escalas não habituais se demonstrou necessario. 
789 LEONI, Brigitte; REDFORD, Tim; SCHILMAN, Mark. Disaster through a different lens: behind every effect, there is 
a cause. United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2011. Retrieved March 29, 2013 from https://www.
unisdr.org/files/20108_mediabook.pdf p. 27.
790 HAMMER, Joshua. The Great Japan Earthquake of 1923. 2011. Disponível em: https://www.smithsonianmag.com/
history/the-great-japan-earthquake-of-1923-1764539/. Acesso em: 1 maio 2011.
791 SHIBAYAMA, Tomoya et al. Implicaciones del tsunami de Tohoku del año 2011 para la gestión de desastres naturales 
en Japón. Obras y Proyectos, Concepción, n. 11, p. 4-17, 2012. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S071828132012000100001&lng =es&nrm=iso>. Acedido en 31  marzo  2020.  http://dx.doi.
org/10.4067/S0718-28132012000100001.
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Os métodos físicos podem reduzir a quantidade de tempo de aviso prévio que os indivíduos recebem e dar 
aos residentes uma falsa sensação de segurança. Métodos de planejamento, como planos de evacuação, 
exigem da população um deslocamento para áreas de altitude elevada. Abrigos contra tsunami ou edifícios 
para evacuação devem ser projetados corretamente. O desastre mostrou a necessidade de aumento no 
treinamento contra desastres ambientais para o povo, conscientizá-los de como os métodos físicos e de 
evacuação interagem e se complementam. O terremoto de 2011 no Japão representa obviamente um evento 
de alta magnitude, e a população deve ser treinada para se proteger contra tais eventos.

Respostas institucionais do Japão aos desastres naturais 
O Japão é um país que sofre com desastres naturais, o país é particularmente suscetível devido à sua 
localização no Anel de Fogo, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo. Por isso a população e a 
urbanização do país foram ajustadas para tal problema. A prevenção contra tsunami, terremotos é algo 
introduzido à população japonesa nos primeiros estágios de educação. Existem também simuladores de 
terremotos para que a população possa identificar a sensação de um terremoto. As casas no Japão são 
construídas para cumprir com rigorosos padrões à prova de terremotos, estabelecidos por lei. Esse padrão se 
aplica a outras construções, como escolas e hospitais, além disso, o país e suas diversas ilhas então equipadas 
com barreiras de contenção contra tsunamis. Em 2011, quando o terremoto de magnitude 9,0 atingiu o 
Japão, esses transportes acionaram medidas para prevenir acidentes, causando nenhuma morte.792 A cidade 
de Tokyo possui um mecanismo para conter os riscos que os desastres causam; trata-se de um canal de 
descarga subterrâneo que previne os desastres. O canal de descarga subterrâneo em Tokyo foi construído 
durante 1993 até 2006, custando em torno de três bilhões de dólares. Regiões que sofriam com enchentes 
se favorecem do sistema de drenagem. Esse grande túnel coleta água de inundações causadas por desastres 
naturais, como ciclones, tsunamis e redistribui com segurança a água no Rio Edo.793

Considerações finais
Os avanços na prevenção aos desastres naturais estão aumentando com a modernização e a conscientização 
do problema, o Japão toma medidas para a prevenção devido ao seu histórico e à sua cultura. Muitas das 
medidas tomadas pelo Japão se demonstraram eficientes, mas tendo em evidência o alto nível de desastres 
naturais da região, pode-se concluir que a falta de preparo em locais mais veteranos pode acabar causando 
diversas fatalidades. A implementação de não apenas métodos físicos, e sim um melhor preparo da população, 
seria o investimento necessário para prevenção dessa tragédia.

O aumento dos desastres naturais se demonstra alarmante para a saúde dos Estados, as medidas de prevenção 
tomadas pelo Japão são eficientes, porém a incompetência em diminuir as crises climáticas não dão espaço 
para a idealização de um cenário cujo índice de desastres ambientais diminua. Espera-se uma mudança 
brusca na política de redução de crises climáticas, um maior comprometimento de países com a redução da 
temperatura do mundo e conscientização para uma diminuição de catástrofes que se desembaraçam pelas 
ações irresponsáveis de prevenção ambiental.  
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USO DO BLOCKCHAIN COMO MEIO DE 
PROVA EM PROCESSO JUDICIAL

USE OF BLOCKCHAIN AS EVIDENCE IN COURT PROCEEDINGS

Gabriel Pessotti da Silva794

Giovana Benedet795

Luciana de Carvalho Paulo Coelho796

Resumo: O presente trabalho busca fazer uma análise da tecnologia Blockchain como facilitador na criação 
e na validade de provas em um processo judicial. Para isso, considerando a atual conjuntura da sociedade, 
em que novas tecnologias surgem diariamente como forma de auxiliar a vida social, o objeto da pesquisa 
consiste em demonstrar de que modo a tecnologia Blockchain pode ajudar na criação e na validade de 
provas em um processo judicial. Para responder o objeto proposto, esta pesquisa objetiva compreender os 
principais conceitos e o funcionamento do Blockchain e examinar, de acordo com o CPC, o Blockchain como 
um meio de produção de provas em uma demanda judicial. Utilizou-se o método indutivo, baseado em 
artigos científicos, obras literárias e publicações em revistas cientificas.

Palavras-chave: Blockchain; Provas; Processo Judicial.

Introdução
O Blockchain é um sistema de armazenamento e processamento de dados que teve grande papel ao realizar 
transações descentralizadas com criptomoedas, como as bitcoins. No entanto, o Blockchain pode ser usado 
em diversas outras transações ou registro de informações, como nos contratos inteligentes, registro de 
transações realizadas, autenticidade de conteúdo web, entre outros. 

Isto posto, levando-se em consideração o surgimento de novas tecnologias, o melhoramento de tecnologias 
já criadas e a forma com que isso afeta as relações e a vida social da população, o presente artigo tem como 
problemática entender de que modo a tecnologia Blockchain pode ajudar na criação e na validade de provas 
em uma demanda judicial. O objetivo principal é justamente analisar se o Blockchain pode atuar como um 
meio de prova no processo civil. 

Para alcançar tal objetivo e consequentemente responder o problema de pesquisa, faz-se necessário 
compreender, inicialmente, o que é Blockchain e de que modo funciona ao garantir a validade e a 
imutabilidade dos dados ali contidos. Também é preciso examinar, conforme o Código de Processo Civil, os 
meios de produção de provas admitidas no processo judicial, e verificar como o Blockchain atuaria neste 
sentido em uma demanda judicial. 

A hipótese é que o Blockchain pode ser utilizado como meio de prova atípico para garantir a validade e a 
veracidade de dados e informações ali contidos, pois, como será visto, uma vez confirmados, são imutáveis, 
assegurando a existência de tais dados e informações. 

Quanto à metodologia, utilizou-se do método indutivo, partindo de premissas específicas para se confirmar 
uma premissa ampla, aliado às técnicas de fichamento, categoria e conceito operacional, baseando-se em 
artigos científicos, obras literárias e publicações de revista em meio eletrônico.
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Para melhor compreensão, o presente trabalho será dividido em duas partes, a primeira buscará desdobrar o 
que é Blockchain e como ocorre seu funcionamento, principalmente no registro de informações; e a segunda, 
por sua vez, discorrerá a respeito dos meios de prova admitidos no Código de Processo Civil e, desse modo, 
por que o Blockchain pode ser usado como forma de produção de provas. 

Blockchain e o seu funcionamento 
O Blockchain é uma tecnologia que surgiu primeiramente com as criptomoedas, já que, por meio de um 
controle descentralizado, garante a segurança dos dados sobre a rede797. Partindo-se de um conceito 
introdutório, Paulo Henrique Alves et al.798 afirmam que “Blockchain é uma tecnologia que faz uso de uma 
arquitetura distribuída e descentralizada para registrar transações de maneira que um registro não possa ser 
alterado retroativamente, tornando este registro imutável”.

Dessa forma, em sua essência, Blockchains são bancos de dados e informações descentralizados, que 
misturam uma variedade de tecnologias, podendo-se citar redes peer-to-peer, criptografia de chave público-
privada e mecanismos de consenso799. 

O Blockchain pode ser compreendido como um livro público responsável por armazenar todas as transações 
ocorridas no sistema, por meio da cooperação e da interação de nós em uma rede. Uma vez inserida a 
transação no livro público, esta não pode ser alterada, ou seja, trata-se de um armazenamento imutável de 
dados800.

Além disso, a infraestrutura é utilizada para registrar e validar movimentações de documentos e arquivos 
digitais, sendo possível por meio de uma certificação digital que atesta a existência e a validade da transação 
ou do documento. Isso ocorre pela infraestrutura descentralizada que registra o código dos dados no “livro 
público”801.

Essa autenticação e validade ocorrem pelo consenso que é realizado pelos mineradores, que buscam o 
histórico e a veracidade do dado ou da informação que se quer autenticar, o que garante a informação 
lançada no livro público, que, como já mencionado, é imutável802.

Com relação a esse sistema de verificação, Tavares e Teixeira803 afirmam que: 

Por meio de tal sistema, a blockchain dá credibilidade à máquina e, numa estrutura sem intermediários, garante 
que as transações serão realizadas e reduzem a necessidade de confiança entre os agentes. É como se fosse 

797 ALVES, Paulo Henrique et al. Desmitificando Blockchain: Conceitos e Aplicações. Departamento de Informática. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.
researchgate.net/publication/327060805 Desmistificando Blockchain _Conceitos_e_Aplicacoes>. Acesso em: 25 mar. 
2020. 
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researchgate.net/publication/327060805_Desmistificando_Blockchain_Conceitos_e_Aplicacoes>. Acesso em: 25 mar. 
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uma “máquina para criar confiança”, (...), pois com a Blockchain, os mineradores, com o consenso, atestam a 
veracidade das informações lá registradas e, assim, garantem a segurança da transação.

Portanto, a tecnologia Blockchain dá veracidade e validade aos dados, às transações, aos arquivos, aos 
documentos, entre outros, por meio de um sistema descentralizado de verificação, ou seja, não há um 
intermediário nessa relação, sendo esta verificação feita pelos mineradores que entram em consenso.

Na próxima parte do trabalho, será discorrido a respeito das provas no processo judicial brasileiro e se o 
Blockchain pode ser utilizado como meio de prova em demandas judiciais.

Das provas no direito brasileiro
Antes de observar a utilização do Blockchain como meio de prova, faz-se mister tecer algumas considerações 
acerca das provas propriamente ditas, as quais são indispensáveis ao andamento do processo. Sua importância, 
em acordo com o que ensina Didier Jr804, se dá em razão de a prova ser o elemento responsável por levar ao 
julgador o conhecimento dos fatos para que este, então, possa fundamentar sua decisão e assim garantir o 
direito à parte que melhor demonstrou o seu interesse com as provas juntadas ao  processo.

Quanto à sua definição, comumente, a palavra prova é usada para se referir como o meio pelo qual se demonstra 
a verdade de certo fato. No meio jurídico, todavia, a palavra deve ser entendida com três significados. Didier 
Jr.805 ensina que o primeiro seria o “ato de provar”, ou seja, fornecer meios que demonstrem uma alegação; 
o segundo significado faz referência ao “meio de prova”, que contempla as técnicas empregadas para a 
produção de determinada prova; por fim, pode ser empregado como o resultado conquistado a partir de 
determinada prova.

Acerca das provas, Marinoni, Arenhart e Mitidiero806 ensinam que a legislação processual civil aprovada em 
2015 adotou o livre convencimento do juiz ao processo civil pátrio. De acordo com os autores, a disposição 
do art. 369 do Código de Processo Civil aponta que os meios para a produção das provas não estão limitados 
aos apresentados no Código. Dessa forma, para melhor assimilação, os autores dividem os meios de prova 
em dois grupos: o das provas típicas e o das provas atípicas.

O primeiro grupo, das provas típicas, conforme os autores supracitados807 ensinam, é composto pelos meios 
de prova especificamente previstos em lei. De acordo com o art. 369 do Código, o qual dispõe que é lícita 
a utilização de provas que estejam previstas em outra legislação que não seja o Código de Processo Civil, 
de modo que também sejam consideradas típicas as provas previstas em qualquer lei. Como meios típicos 
de produção de provas, podem ser citados a Ata Notarial, as perícias, o depoimento testemunhal e a prova 
emprestada.

Por muito tempo, apenas se admitia o uso das provas típicas no processo brasileiro. Apenas com o Código de 
Processo Civil de 1973 se adotou no Brasil o modelo de livre convencimento do juiz, haja vista a impossibilidade 
de o Poder Legislativo prever a universalidade dos meios de prova que podem ser utilizados no processo808.

A partir da leitura de Donizetti809, percebe-se que o artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015 (repetindo 
a disposição do Código de 1973) permite, além das provas previstas em lei, a utilização de qualquer outro 
meio “moralmente legítimo” para demonstrar a veracidade dos fatos narrados. Nesse sentido, caberá ao 

804 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil: teoria da prova, direito probatório, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 
2015. p. 38
805 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil: teoria da prova, direito probatório, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 
2015. p. 38-39.
806 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: volume 
2. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Livro Digital. p. 213.
807 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: volume 
2. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Livro Digital. p. 213.
808 LOPES, João Batista. PROVAS ATÍPICAS E EFETIVIDADE DO PROCESSO. Revista Eletrônica de Direito 
Processual, Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, p. 389-402, jan. 2010. Semestral. Disponível em: https://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/redp/article/view/23097. Acesso em: 01 maio 2020.
809 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Não Paginado.
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juiz, na função de gestor do processo e destinatário das provas, determinar quais provas serão necessárias 
ao julgamento do mérito demandado.

O legislador, ao permitir a utilização de provas que não tenham expressa previsão legal, mas que sejam 
revestidas de legitimidade, criou o grupo que a doutrina chama de provas atípicas810, as quais, por muito 
tempo, foram objetos de estudos doutrinários por conta da ausência de previsão legal acerca do modo como 
a produção dessas provas deveria ocorrer sem que fossem feridos princípios basilares do Processo Civil, 
como o do contraditório e da ampla defesa, além do valor que lhes deveria ser atribuído.

Todavia, da análise do artigo 115 do Código de Processo Civil de 2015, percebe-se que a sentença que não 
observar ao princípio do contraditório será considerada nula ou ineficaz, verifica-se superada a primeira 
objeção quanto ao uso das provas atípicas; ao analisar o artigo 371 do mesmo diploma legal, percebe-se 
o dever do juiz fundamentar sua decisão com base nas provas que formarem o processo, sendo vedada a 
fundamentação genérica, independendo para fins da decisão quem produziu determinada prova ou a qual 
grupo a prova pertence, de modo que a problemática acerca da valoração da prova também se verifica 
superada, vez que o valor à prova é o próprio juiz ao expor os motivos da decisão811.

Dessa forma, percebe-se que pode ser utilizado no processo judicial qualquer meio de prova para demonstrar 
um determinado fato importante para a resolução de uma demanda judicial, desde que respeitados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Quanto à utilização do Blockchain como meio de prova, o Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo 
já se posicionou favorável à questão quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº2237253-
77.2018.8.26.0000812, julgado em que o Requerente postulava ao Tribunal que os Requeridos não fossem 
informados acerca da existência da demanda, para evitar que os Requeridos se desfizessem das publicações 
que ensejaram a demanda judicial.

Do voto se extrai que o próprio Tribunal assim entendeu: 

Outrossim, não se justifica a pretensão de abstenção de comunicação de terceiros a respeito dos requerimentos 
do agravante e dos termos da demanda, inclusive porque o próprio recorrente afirmou que “a partir do 
conhecimento dos fatos, o Autor providenciou a preservação de todo o conteúdo via Blockchain, junto à 
plataforma Original MY, hábil a comprovar a veracidade e existência dos conteúdos”813.

Assim, resta verificada a possibilidade de utilização do Blockchain como meio de prova, ainda que ausente 
previsão legal acerca da sua utilização, poderá servir como um meio de prova atípico, cabendo ao juiz o poder 
de aceitar ou não o seu uso no processo, a depender da necessidade do caso. 

Considerações finais
O estudo do tema de pesquisa do presente trabalho possibilitou algumas considerações finais. Verificou-se 
que o Blockchain é um sistema que armazena dados de forma segura, garantindo a veracidade e a validade 
das informações ali inseridas, uma vez que essas informações, que podem ser dados, arquivos, entre outros, 
passam por um consenso entre os mineradores, que são os responsáveis pela verificação das informações. 

Além disso, verificou-se que, no processo civil, as provas podem ser típicas ou atípicas, desde que moralmente 
legítimas e que o juiz faça a apreciação de cada uma com a devida fundamentação. Desse modo, de acordo 
com esses preceitos, o Blockchain pode ser utilizado como meio de prova atípico, devendo ser observada a 
apreciação pelo juiz com a devida fundamentação, confirmando a hipótese estabelecida. 
810 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: volume 
2. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Livro Digital. p. 213
811 LOPES, João Batista. PROVAS ATÍPICAS E EFETIVIDADE DO PROCESSO. Revista Eletrônica de Direito 
Processual, Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, p. 389-402, jan. 2010. Semestral. Disponível em: https://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/redp/article/view/23097. Acesso em: 01 maio 2020. p. 400.
812 TJSP; Agravo de Instrumento 2237253-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 
5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 
19/12/2018.
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5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 
19/12/2018.
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Assim, o objetivo geral proposto foi alcançado, visto que se concluiu que o Blockchain pode ser utilizado 
como meio de prova atípica no processo judicial, sendo respondida, portanto, a problemática estabelecida. 
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