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PREFÁCIO

Direito atual – Quando o futuro se anuncia em reflexões 
contemporâneas

Veyzon Campos Muniz
Doutorando e Mestre em Direito

Viver em um Estado Democrático de Direito, que se fundamen-
ta na cidadania, na dignidade humana e no pluralismo político, e em 
uma República Federativa, que possui como objetivos a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e 
da marginalização e a promoção do bem de todos, é estar inserido em 
um ecossistema que, em plano jurídico, assegura direitos no presente 
para que sua plena fruição se postergue ao longo do tempo. A ciência 
do que é mais atual e inovador no campo do Direito, nesse sentido, é 
potencial garantidora de um por vir em tenhamos acessível a toda co-
munidade o conhecimento técnico para que tais direitos estejam, em 
plano prático, vivos.

A presente coletânea de estudos jurídicos contemporâneos 
se alicerça no fenômeno jurídico que vigora, que se realiza na época 
presente, contudo, também se enfoca no pluralismo e na diversidade 
dos saberes que, repudiando doutrinas ultrapassadas, pesam e pro-
põem construções para o futuro do Direito. Decorrentes de um proje-
to que busca as tendências advindas de mentalidades profícuas, cinco 
grandes temáticas de grande interesse e relevância são desenvolvidas:

I – Direito, Arte e Memória: No segmento inicial, abordam-se 
inter-relações entre a cultura e o Direito, rendendo em seu capítulo ini-
cial sensível homenagem à Marília Mendonça, cantora e compositora, 
falecida em 05 de novembro de 2021. Assim, na esteira da canção de 
Marília, Matteus Henrique de Oliveira e Pedro Basso de Figueiredo 
apresentam o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre famí-
lias simultâneas. Igor Gava Mareto Calil, por sua vez, faz uma análise 
das questões de gênero na tragédia grega Antígona em conexão com 
a Lei Maria da Penha.



II – Direito Civil: Tópicos Especiais: No segundo segmento, 
abordam-se matérias importantes no campo das relações privadas. 
Em abordagem comparada, Matheus Teixeira da Silva analisa as obri-
gações do mandante na experiência contratual portuguesa. Já Eduar-
do Fantin Prezepiorski investiga a disciplina jurídica da boa-fé, a partir 
da teoria dos princípios, e, em capítulo subsequente, tece reflexões 
críticas sobre a responsabilidade civil contratual e extracontratual.

III – Direito Constitucional Aplicado: No terceiro segmento, 
abordam-se aplicações jurídicas de temáticas afetadas aos paradig-
mas constitucionais. Antonio Ali Iossef Paranhos de Brito e Beatriz 
Lago Rosier expõem a relação entre advocacia e inteligência artificial, 
questionando seus impactos nos serviços advocatícios. E Victor Lo-
zovoi Figueiredo de Araújo apresenta um diálogo entre o princípio da 
economicidade, o mínimo existencial e a reserva do possível.

IV – Direito e Processo Penal Constitucionalizado: No quar-
to segmento, dando sequência a uma leitura jurídica constitucionaliza-
da, abordam-se temáticas fundamentais no campo penal e seus refle-
xos no exercício do poder punitivo do Estado e nos direitos das pes-
soas em conflito com a lei. Brenda Gobbi Cunha e Alexandre Jacob 
se ocupam do conflito de direitos entre liberdade de imprensa e direito 
de imagem do acusado, à luz do princípio de presunção de inocência. 
Jorge Romcy Auad Filho aborda a validade da citação por aplicativo 
de mensagens e, em capítulo seguinte, apresenta revisão doutrinária 
e jurisprudencial sobre aspectos relevantes do acordo de não perse-
cução penal. Alessandra Almeida Barros e Larisse Leite Albuquerque, 
ao seu turno, tratam da ausência de punição específica do diagnóstico 
de psicopatia no país. E Giliarde Benavinuto Albuquerque Cavalcante 
Virgulino Ribeiro Nascimento e Gama, por fim, expõe um retrato do 
cárcere, refletindo sobre o papel do Estado, a efetividade da dignidade 
humana e as violações de bens jurídicos constatadas. 

V – Direito Público: Tópicos Avançados: No segmento final, 
propõe-se matérias para um aprofundamento de temáticas atinentes e 
dialógicas a relações de natureza pública. Arlley Cavalcante de Olivei-
ra e Carolina Strauch fazem apontamentos acerca de uma governança 
global ambiental, na perspectiva da ampla construção de um direito 
ambiental internacional. Cesar Augustus Mazzoni explicita caracterís-



ticas dos contratos administrativos à luz da nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. E Guilherme Santos Neves Abelha Rodri-
gues, Igor Gava Mareto Calil, Lara Abreu Assef, Leila Rangel Curra e 
Millena Rangel da Silva abordam a tutela do direito internacional aero-
espacial, a partir de desafios convencionais.  

Fechando a obra, como não poderia deixar de ser, apresen-
tamos, em Texto Especial, uma abordagem crítica do racismo, com 
base em leituras da Psicologia Social e da Criminologia Crítica, de au-
toria do signatário, de Felipe de Araujo Chersoni e de Maria Eduarda 
Delfino das Chagas, trazendo uma perspectiva transdisciplinar e críti-
ca de um Direito preocupado com a transformação social da dramática 
realidade do povo negro no Brasil.

Assim, mesmo com a ciência de que os textos são de respon-
sabilidade exclusiva de seus autores e autoras – não representando, 
necessariamente, uma opinião ou posicionamento coletivamente as-
sentido –, fato é que o presente compêndio doutrinário se constitui em 
eixos de discussões atuais (e necessárias) para a teoria e a prática 
jurídicas de hoje e amanhã. Ao finalizar-se esta breve anunciação de 
seu conteúdo, cumpre asseverar que o futuro se anuncia em reflexões 
contemporâneas. Tem-se, por conseguinte, a consciência da transi-
toriedade do que é atual, mas igualmente defende-se a urgência da 
aprendizagem do que é contemporâneo para que possamos, de fato, 
concretizar fundamentos, objetivos e direitos fundamentais, agora e 
sempre!
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CAPÍTULO 1

AMANTE NÃO TEM LAR: O NOVO ENTENDIMENTO DO STF 
SOBRE FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS

LOVER DOESN’T HAVE A HOME: THE STF’S NEW UNDERSTANDING 
OF CONCURRENT FAMILIES

Matteus Henrique de Oliveira
Universidade de Brasília (UnB)

Departamento de Direito Privado
Brasília - DF

matteus.henrique.oliveira@gmail.com

Pedro Basso de Figueiredo
Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba)

Faculdade de Direito
Curitiba - PR

pedrobassodefigueiredo@gmail.com

RESUMO
Este artigo realiza uma revisão doutrinária e jurisprudencial acerca do 
tema das famílias simultâneas no direito brasileiro. Para isso, utiliza parte 
da literatura especializada sobre o tema, com as diferentes visões dos 
principais autores nacionais que trataram do tema ao longo das últimas 
décadas, bem como as principais decisões judiciais que serviram como 
base para a alteração das visões acerca dessa temática. Tal processo 
demonstra, na visão dos autores, uma diferenciação acerca do que se 
via como concubinato puro e impuro, para de fato o debate sobre a exis-
tência de uniões estáveis paralelas e a necessidade de o direito dar res-
postas a uma realidade fática colocada na sociedade brasileira. Ao final, 
se analisa o julgado paradigma sobre o tema, o ARE 1045273, recente 
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que considerou 
impossível a existência de famílias simultâneas, em razão do princípio da 
monogamia. Tal decisão levou a desconsideração dos direitos de famílias 
paralelas existentes em inúmeros lares brasileiros. Para isso, os autores 
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utilizam de uma metodologia descritiva, levantando a principal bibliografia 
sobre o tema e trazendo as grandes nuances contemporâneas.
Palavras-chave: Famílias simultâneas; união estável; ARE 1045273/STF.

ABSTRACT
This article performs a doctrinal and jurisprudential review on the theme 
of concurrent families in Brazilian law. For this, it uses part of the spe-
cialized literature on the subject, with the different views of the main na-
tional authors who have dealt with the subject over the last decades, as 
well as the main court decisions that served as a basis for changing the 
views on this subject. This process demonstrates, in the authors’ view, 
a differentiation regarding what was seen as pissed-off and impure con-
cubinage, for in fact the debate on the existence of parallel stable unions 
and the need for law to respond to a factual reality placed in Brazilian 
society . At the end, the paradigm judged on the subject is analyzed, the 
ARE 1045273, the last manifestation of the Federal Supreme Court on 
the subject, which considered impossible the existence of simultaneous 
families, due to the principle of monogamy. This decision led to disregard 
for the rights of parallel families existing in countless Brazilian homes. 
For this, the authors use a descriptive methodology, raising the main bi-
bliography on the subject and bringing the great contemporary nuances.
Keywords: Simultaneous Families; stable union; ARE 1045273/STF.

1 Introdução

E o preço que eu pago
É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade
Amante não tem lar

Amante nunca vai casar.

O debate sobre famílias simultâneas tem sido pautado há al-
guns anos tanto nos Tribunais brasileiros, quanto nos debates doutri-
nários dos principais juristas do país.

A realidade fática da sociedade brasileira, a qual presencia a 
existência de inúmeras famílias paralelas às “oficiais”, isto é, as regis-
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tradas formalmente ou publicizadas de forma notória, traz ao direito a 
importante missão de dar resposta a esta demanda social.

É nesse sentido que a obra de Marília Mendonça serviu como 
estímulo para a análise do presente artigo. A cantora, em parte 
significativa de suas composições, trouxe a toda a realidade de 
amantes que, a despeito de estarem à margem das relações jurídicas, 
demandam uma resposta por parte do direito, haja vista as relações 
que acabam por constituir, muitas delas até mais profundas do que as 
formalmente reconhecidas pelo Estado.

A letra de “Amante não tem lar” trata exatamente disso.
Em função disso, o presente artigo traz como norte a referida 

canção, para, a partir dela, promover a discussão acerca das famílias 
simultâneas e o processo a partir do qual o direito brasileiro promoveu 
e continua a promover a discussão do tema.

2 Famílias simultâneas e o direito brasileiro

Para o desenvolvimento desta pesquisa, será realizado um 
levantamento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. Será uti-
lizada uma metodologia descritiva, visando identificar os principais 
elementos que dialogam ao longo do processo de debate político e 
jurídico envolvendo a questão das famílias simultâneas no país.

Para isso, foram destacadas as principais manifestações da li-
teratura especializada sobre o tema, com diversas posições e visões, 
sem o intuito de esgotar o debate, tendo em vista as limitações de 
espaço, mas apenas pontuar sua existência. De igual forma, serão 
destacadas manifestações judiciais relevantes à discussão, de modo 
a evidenciar as questões controvertidas, entraves e pontos convergen-
tes entre as cortes superiores e os Tribunais Ordinários.

2.1 Princípios e processo histórico do entendimento acerca das 
famílias simultâneas

Ao analisarmos o caminhar histórico percebe-se que a exis-
tência de famílias simultâneas não se trata de nenhuma novidade. O 
que se verifica é que a existência de núcleos familiares marginais está 
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presente há muito na sociedade brasileira, demandando, com o passar 
do tempo, cada vez mais de regulamentação por parte dos Poderes 
competentes, bem como, na ausência desses, decisões por parte do 
Poder Judiciário que deem vazão às necessidades da realidade fática.

Durante um período significativo, a existência de famílias simul-
tâneas, o então chamado concubinato, foi culturalmente repudiado e 
denota uma impressão negativa sobretudo em relação à mulher que 
acabava por construir uma família com homem casado ou então con-
vivente de uma união estável.

Nesse sentido, Leonardo Alves leciona que

O Código Civil, numa visão conservadora e preconceituo-
sa, tentou banir, extirpar, eliminar e abolir qualquer direito 
advindo de uma relação afetiva, caso haja impedimento 
matrimonial. Destarte, trouxe a nós a figura do concubi-
nato, anteriormente conhecido pela doutrina como con-
cubinato espúrio ou adulterino.1

Importante destacar que, durante o século passado, a definição 
de família acabava por se confundir com o instituto do matrimônio, 
tendo em vista que o legislador, por muito tempo, considerou o casa-
mento como a única forma de os indivíduos constituírem uma família.2 

Em função disso, a união que não atendesse às formalidades 
do instituto não poderia ser objeto de proteção jurídica. Nesse mesmo 
sentido, o Código Civil de 1916 limitou-se a regulamentar somente o 
casamento civil, ignorando totalmente qualquer tipo de união extrama-
trimonial. Acerca desse cenário, Maria Berenice Dias faz uma crítica, 
observando que os filhos ilegítimos, a dissolução e os relacionamen-
tos extramatrimoniais eram excluídos da esfera jurídica, em uma “vã 
tentativa de preservação do casamento”. 3

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, fun-
damentalmente em seu art. 226, além do matrimônio, também foram 
reconhecidas como entidades familiares as uniões estáveis, bem 

1  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Código das Famílias Comentado: de acordo 
com o estatuto das famílias. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 584
2  VENOSA, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família, 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 34
3  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 8ª ed. Revista e Atualizada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 30
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como as comunidades formadas por qualquer dos pais e seus filhos, 
as quais merecem igual proteção do Estado.4

Em função disso, hoje tem-se como fato incontestável que as 
uniões estáveis são reconhecidas como entidade familiar no ordena-
mento jurídico brasileiro, recebendo especial proteção constitucional. 
A construção que permitiu esse processo de alteração da mentalidade 
jurídica e social sobre o tema foi, sobretudo, jurisprudencial, conforme 
indica Euclides Oliveira5.

No período imediatamente posterior à Constituição de 1988, foi 
editada a Lei nº 8.971/94, que objetivou justamente a regulamentação 
do direito de companheiros a alimentos e a sucessão. Entretanto, ape-
sar de não apresentar um conceito específico para a união estável, 
essa Lei indicou, em seu artigo primeiro6, alguns elementos essenciais 
para a sua caracterização. Em função disso, exigiu-se a convivência 
com companheiro solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viú-
vo, de no mínimo cinco anos, ou a existência de prole comum.

Como se percebe, a Lei em nada referiu-se sobre a união es-
tável entre companheiros separados de fato e, por isso, sofreu pro-
fundas críticas da doutrina. Nesse sentido, Rejane Brasil Filippi relata 
que nesse período muitas companheiras de homens casados, mas 
separados de fato, acabaram por ficar desamparadas, não obstante 
possuírem prole e patrimônio em comum, ou convivido juntos durante 
toda uma vida.

Vê-se, portanto, que muitos autores insistem em excluir as 
entidades familiares compostas por dois ou mais núcleos familiares 
concomitantes, sob fundamento de que tal reconhecimento violaria o 
princípio da monogamia, base para organização de toda a sociedade. 

4  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
5  OLIVEIRA, Euclides. União Estável na Jurisprudência do STJ e do STF. In: Direito 
de Família e das Sucessões – Temas Atuais. Coord.: Giselda Maria Fernandes Novaes 
Hironaka, Flávio Tartuce, José Fernandes Simão. São Paulo: Método, 2009.p. 216.
6  Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, 
divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, 
poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não 
constituir nova união e desde que prove a necessidade. Parágrafo único. Igual direito 
e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separa-
da judicialmente, divorciada ou viúva.
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É possível verificar nesse contexto que a discussão engloba uma 
questão maior que uma mera divergência dentro do Poder Judiciário 
e da literatura especializada. É preciso identificar os argumentos da 
faceta das decisões judiciais que optam por negar a existência da 
união que se estabeleceu à margem do matrimônio, em detrimento de 
preservar a entidade familiar. 

E, em contraponto, conforme será evidenciado, se observa os 
fundamentos da emergente jurisprudência, que defende a hierarquia 
dos princípios constitucionais de igualdade e da dignidade da pessoa 
humana sobre o princípio infraconstitucional da monogamia.7

2.2 O debate e as formas contemporâneas de família mono e po-
ligâmicas

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o concubinato 
impuro foi denominado simplesmente de “concubinato”. Em seu arti-
go 1.727, o Código Civil define o concubinato como “as relações não 
eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar”.8

Como se vê, em razão do princípio da monogamia, o instituto 
não é considerado uma forma de família, para fins de receber proteção 
do Estado. Nesse sentido, Maria Helena Diniz afirma ser inviável que o 
concubinato seja reconhecido como uma entidade familiar justamente 
porque ele carrega consigo um panorama de clandestinidade.9

Tal perspectiva é reforçada por Paulo Lôbo, ao pontuar que o 
artigo 1.727 do Código Civil foi interpretado, tanto pela doutrina quanto 
pela jurisprudência, de forma excludente, dissociando o estatuto de fa-

7  EMBARGOS INFRINGENTES. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. 
RECONHECIMENTO. Ainda que o falecido não tenha se separado de fato e nem 
formalmente da esposa, existindo a convivência pública, contínua, duradoura e o ob-
jetivo de constituir família com a companheira, há que se reconhecer a existência da 
união estável paralela ao casamento. O aparente óbice legal representado pelo § 1º 
do art. 1723 do Código Civil fica superado diante dos princípios fundamentais consa-
grados pela Constituição Federal de 1988, principalmente os da dignidade e da igual-
dade. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA. (SEGREDO 
DE JUSTIÇA) (Embargos Infringentes Nº 70020816831, Grupo de Câmaras Cíveis, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 14/09/2007).
8  Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de 
casar, constituem concubinato.
9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v.5, 21ª ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2006. p. 381.
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mília do concubinato, atribuindo caráter de cumplicidade e pontuando 
a possibilidade de anulação pelo cônjuge e herdeiros. Por sua vez, o 
autor destaca que o direito brasileiro esquiva-se do dever de reconhe-
cer o concubinato enquanto entidade familiar, atribuindo-lhe caráter 
obrigacional anterior à Constituição Federal de 198810.

Frente a tal disposição do Código Civil, instituiu-se que as uni-
ões formadas por pessoas impedidas de casar deveriam ser tratadas 
como sociedades de fato, na esfera do direito das obrigações, e não 
pelo direito das Famílias11. Nesse passo, a Súmula 380, do STF12 , 
passou a ser aplicada aos casos de concubinato, a fim de assegurar o 
mínimo de direitos obrigacionais à parte desfavorecida.

Quanto ao ponto, Álvaro Villaça de Azevedo relata que a ju-
risprudência dominante efetivamente tem aplicado a referida Súmula 
380, garantindo aos concubinos os efeitos patrimoniais da sociedade 
de fato. Diante disso, o autor esclarece que não se poderia permitir ao 
companheiro infiel enriquecer com a colaboração da companheira para 
com seu lar, independente da ilicitude da união adulterina.13 Assim, de-
preende-se que o concubino tem direito à partilha dos bens que tenha 
auxiliado na constituição, de modo que, ao se tratar de mera relação 
obrigacional, é irrelevante o casamento de qualquer uma das partes.

Por sua vez, outro instituto que merece atenção é a união está-
vel, reconhecida por meio da Constituição de 1988, convertendo-se de 
fato social para fato jurídico e sendo abarcada pelo direito de família, 
com características próprias que lhe diferenciam do status de casado 
ou mesmo de solteiro. Por sua vez, tal instituto foi lapidado também a 
partir do Código Civil, atrelando tais parcerias com a entidade familiar, 
pontuando a existência de deveres comuns e estabelecendo regime 
de bens próprio, a comunhão parcial.

Conforme restará demonstrado, os tribunais permanecem irre-
signados em afastar a hipótese de constituição de família no segundo 

10  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 185. 
11  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e União Estável, 7ª ed. Revista e 
Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 2.
12   Súmula 380, STF. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os con-
cubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido 
pelo esforço comum.
13  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato: de acordo com o novo 
Código Civil, Lei 10.406 de 10-01-2002, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 281.
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relacionamento, considerando que o primeiro é fruto de relação matri-
monial.

Por sua vez, Paulo Lôbo pontua que tal perspectiva possui co-
notação diferente ao considerar a existência de duas ou mais uniões 
estáveis de forma simultânea, na medida em que os tribunais vêm 
reconhecendo a possibilidade de partilha entre tais companhias14. 

Tal percurso é possível na medida em que o Código Civil es-
tabeleceu como central para os casais que constituem união estável 
o dever de lealdade, respeito e assistência. Imperioso destacar que a 
lealdade difere, por sua vez, do conceito de fidelidade recíproca e de 
vida comum, no domicílio conjugal, conforme preconizado no artigo 
1566 do Código Civil.

Assim, a lealdade pode ser entendida como responsabilidade e 
decoro em relação aos compromissos estabelecidos entre aqueles que 
constituem a união, de modo que não determina a monogamia matrimo-
nial. Paulo Lôbo envereda pela perspectiva de que não cabe à doutrina 
ou ao judiciário ampliar o escopo de limitação do Código Civil, vejamos:

Entendemos não ser possível essa extensão, não só por 
se tratar de restrição de direitos — que não admite a inter-
pretação extensiva —, mas também porque não se pode 
submeter a união estável às características próprias do 
casamento. Se há, nas situações da vida cotidiana, duas 
ou mais uniões estáveis simultâneas, devem os direitos 
patrimoniais decorrentes ser objeto de partilha entre os 
companheiros simultâneos, notadamente nas obrigações 
alimentares e na sucessão.15

Assim, a possibilidade de ter reconhecida a existência de rela-
ções simultâneas pode ser analisada a partir de duas perspectivas, a 
primeira, consiste justamente na constituição de matrimônio e a rela-
ção de concubinato. Nesta hipótese, a doutrina caminha no sentido de 
vedar os direitos relativos à parceria concubina, diante deste incontor-
nável caráter clandestino. Por sua vez, a existência de duas relações 
estáveis protagonizadas por uma mesma pessoa é motivo de frutífero 
debate, na medida em que molda este recente instituto e permite avan-
ços na tutela jurisdicional.
  
14  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 179.
15  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 179.
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2.3 O ARE 1045273/STF e o entendimento dos Tribunais Ordinários

Muito embora a união estável tenha sido reconhecida pela 
Constituição Federal, ela sofreu considerável resistência na jurispru-
dência, continuando a ser tratada na esfera do Direito das Obrigações 
e não no Direito das Famílias.16

Isso porque existia uma enorme insegurança jurídica, haja vista 
que os processos eram julgados vezes nas Varas Cíveis, vezes nas 
Varas Especializadas. A título exemplificativo, destaca-se a decisão da 
Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janei-
ro, que determinou a competência das Varas Cíveis para apreciar as 
ações referentes a uniões estáveis:

INVENTÁRIO. BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARA-
ÇÃO DE FATO. MESMO NO REGIME DA COMUNHÃO 
UNIVERSAL, OS BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPA-
RAÇÃO DE FATO, COM O EXCLUSIVO Competência. 
Conflito negativo. A ação da concubina para pedir ali-
mentos ao amásio é da alçada do Juízo Cível Comum, 
posto que ainda não reconhecida, por lei ordinária, como 
cônjuge. A união estável merece proteção constitucio-
nal, mas não foi ainda transformada ou igualada ao ca-
samento. “Entidade familiar” e “Família legal” ainda não 
são a mesma coisa para o legislador. Competência das 
Varas Cíveis. Procedência do conflito e fixação da com-
petência. (WLS) (Conflito de Competência Nº 0014747- 
29.1995.8.19.0000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RJ, Relator: Desembargador Pedro Ligiero, 
Julgado em 06/06/1995).

É evidente que há distinção entre união estável e o concubinato, 
vez que esse último não tem espaço nas Varas de Família. Diante da 
legislação atual, nos casos em que existe uma união duradoura, inclusive 
com patrimônio em comum e filhos, nega-se o seu reconhecimento 
como uma família, pois existindo o impedimento de os companheiros 
se casarem, é incabível a caracterização de uma união estável.

Entretanto, conforme defende Maria Berenice Dias, negar tais 
relações não faz com que deixem de existir.17 Ainda mais, aplicar as 

16  POLZONI, Laura de Toledo. Famílias Simultâneas: União Estável e Concubinato. 
Disponível em: . Acesso em: 16 out. 2021.
17  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 8ª ed. Revista e Atualiza-
da. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 50-51.
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súmulas 380 e 382 do STF acaba por distorcer a realidade. Conforme 
Berenice Dias, há aqui uma grande injustiça pelo fato de que esta for-
ma de relação afetiva está privada das garantias e direitos inerentes 
às entidades familiares.

Em função disso, há Tribunais Ordinários que acabaram por 
reconhecer essas famílias diante das peculiaridades do caso concre-
to. Isto é, garantindo a proteção às uniões formadas pelo afeto, inde-
pendentemente se presentes as formalidades exigidas pela sociedade 
para que essa união seja reconhecida. Nesse sentido, as seguintes 
decisões dos Egrégios Tribunais de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul (TJRS) e do Estado do Maranhão (TJMA):

UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DUPLICIDA-
DE DE CÉLULAS FAMILIARES. O Judiciário não pode 
se esquivar de tutelar as relações baseadas no afeto, 
inobstante as formalidades muitas vezes impingidas pela 
sociedade para que uma união seja “digna” de reconhe-
cimento judicial. Dessa forma, havendo duplicidade de 
uniões estáveis, cabível a partição do patrimônio amea-
lhado na concomitância das duas relações. Negado pro-
vimento ao apelo. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação 
Cível Nº 70010787398, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado 
em 27/04/2005).

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FALECIDO QUE 
MANTEVE UNIÕES DURADOURAS COM A ORA AU-
TORA E A ORA RÉ. PRÉVIA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO 
AJUIZADA PELA ORA RÉ COM O RECONHECIMENTO 
DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE ELA E O FALECIDO. JUIZ 
DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NOTÍCIA DESSA DE-
CISÃO, JULGOU O PRESENTE FEITO EXTINTO POR 
RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXIS-
TÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDO OU 
CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA 
MADURA PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE JURÍ-
DICA DO RECONHECIMENTO DE FAMÍLIAS SIMULTÂ-
NEAS. RELACIONAMENTO ENTRE A AUTORA, ORA 
APELANTE, E O FALECIDO QUE SE ENQUADRA NOS 
REQUISITOS DE UMA ENTIDADE FAMILIAR. EQUI-
PARAÇÃO DO CONCUBINATO NÃO ADULTERINO 
À UNIÃO ESTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS 
JURÍDICOS. I - É descabido falar em coisa julgada em 
relação à comentada sentença que decidiu a ação de 
justificação de união estável post mortem: a uma, porque 
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o reconhecimento de união estável só ocorre mediante 
sentença em ação declaratória transitada em julgado; a 
duas, porque as demandas referidas na sentença (ação 
de justificação ajuizada por M. das G. e a ação declara-
tória ajuizada por M. dos R.) não possuem identidade de 
partes, nem de pedido, nem de causa de pedir; e, a três, 
porque inexiste prejudicialidade nem impossibilidade jurí-
dica no reconhecimento de famílias simultâneas; II - É fa-
mília toda união de pessoas em respeito e consideração 
mútuos, com ostensividade e publicidade, com o objetivo 
de comunhão de vida, mútua assistência moral e material, 
e de serem reconhecidos pela comunidade como uma 
família. Assim, sempre que um núcleo for formado por 
pessoas que se enquadrem em tais requisitos, deve ser 
reconhecida a configuração de uma família, independen-
te da qualificação que se dê a esta: se formada por um 
casamento, por uma união estável ou por um concubina-
to estável (espécies do gênero “família”). III - É cristalina 
a constatação, pelas provas dos autos, de que o falecido 
soube manter com discrição e profundidade dois relacio-
namentos paralelos, não misturando os círculos sociais 
de entorno a cada composição familiar. Apelação provida 
(Apelação Cível Nº 0015505-24.2013.8.10.0001, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MA, Relator: Jamil 
de Miranda Gedeon Neto, Julgado em 12/03/2015).

No entanto, diferente dos Tribunais Originários acima citados, 
o Superior Tribunal de Justiça apresentou certa dificuldade em aceitar 
essa forma de entidade familiar, a partir do fundamento de que a união 
estável pressupõe o dever implícito da fidelidade. No caso de ocorrên-
cia de união dúplice, não caberia falar em fidelidade. Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE 
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDA-
DE. EXCLUSIVIDADE DE RELACIONAMENTO SÓLI-
DO. CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIÃO 
ESTÁVEL. EXEGESE DO § 1º DO ART. 1.723 DO CÓDI-
GO CIVIL DE 2002. 1. Para a existência jurídica da união 
estável, extrai-se, da exegese do § 1º do art. 1.723 do 
Código Civil de 2002, define, o requisito da exclusivida-
de de relacionamento sólido. Isso porque, nem mesmo a 
existência de casamento válido se apresenta como im-
pedimento suficiente ao reconhecimento da união está-
vel, desde que haja separação de fato, circunstância que 
erige a existência de outra relação afetiva factual ao de-
grau de óbice proeminente à nova união estável. 2. Com 
efeito, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união 
estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, 
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mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamen-
to de fato duradouro, concorrentemente àquele que se 
pretende proteção jurídica, daí por que se mostra inviá-
vel o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. 3. 
Havendo sentença transitada em julgado a reconhecer a 
união estável entre o falecido e sua companheira em de-
terminado período, descabe o reconhecimento de outra 
união estável, simultânea àquela, com pessoa diversa. 
4. Recurso especial provido. (REsp 912.926/RS, Rel. Mi-
nistro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 
07/06/2011).

O Supremo Tribunal Federal compartilha de entendimento se-
melhante, na medida em que declara ilegítima a existência concomi-
tante de duas uniões estáveis ou um casamento e uma união estável, 
conforme julgamento do Recurso Extraordinário 1045273. Por sua vez, 
o voto proferido pelo ministro Edson Fachin é paradigmático e destaca 
a existência de divergência dentro da corte, elaborando entendimento 
consistente no sentido de assegurar o percebimento dos benefícios 
previdenciários, desde que comprovada a boa-fé objetiva: 

Desse modo, uma vez não comprovado que ambos os 
companheiros concomitantes do segurado instituidor, na 
hipótese dos autos, estavam de má-fé, ou seja, ignora-
vam a concomitância das relações de união estável por 
ele travadas, deve ser reconhecida a proteção jurídica 
para os efeitos previdenciários decorrentes. 
Assim, o caso é de provimento do recurso extraordiná-
rio, possibilitando o rateio da pensão por morte entre os 
conviventes. 
Proposta de tese: É possível o reconhecimento de efeitos 
previdenciários póstumos a uniões estáveis concomitan-
tes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva”. 
(RE 1.045.273/SE, Rel. Ministro. ALEXANDRE DE MO-
RAES, PLENO, julgado em 22/12/2020).

A boa-fé objetiva é um elemento estruturante ao lidar com esta 
problemática, na medida em que sugere um ponto de inflexão na for-
ma como se vê o próprio núcleo familiar, diferindo da perspectiva limi-
tante prevista nas constituições anteriores e ampliando o escopo de 
abrangência estatal. Assim, o voto do ministro Edson Fachin, seguido 
por outros quatro membros do tribunal, sugere que a corte suprema 
está atenta às transformações das dinâmicas sociais.
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3 Considerações finais

Dada a breve análise feita neste artigo, existe uma evidente 
predileção pelo instituto da monogamia sobre os princípios constitu-
cionais trabalhados. Marcos Alves da Silva, em entrevista para o IBD-
FAM, trata exatamente sobre essa temática, afirmando que a tese de 
que a monogamia não constitui, hoje, princípio estruturante do esta-
tuto jurídico das famílias, assenta-se em linha argumentativa que tem 
como pano de fundo a perspectiva do Direito Civil Constitucional. 

Nessa linha, o autor defende que a monogamia como princípio 
não subsiste face aos princípios constitucionais da dignidade da pes-
soa humana, da solidariedade, da igualdade substancial, da liberdade 
e da democracia. A monogamia, como norma jurídica, é submetida a 
um banco de provas que tem como referencial os princípios constitu-
cionais. 

Por sua vez, a conclusão é de que a reconfiguração das conju-
galidades contemporâneas - sob o signo da pluralidade das entidades 
familiares e da potencialização do exercício da liberdade nas situações 
subjetivas existenciais não admitem - é incompatível com um princípio 
que se prestou à tutela de uma outra família de natureza marcadamen-
te matrimonializada, patriarcal, hierárquica, transpessoal, incompatível 
com o seu redesenho contemporâneo.18

Ainda quanto a possíveis críticas em relação a decisão das cor-
tes superiores, Guilherme Augusto Faccenda defende que a monoga-
mia, derivada da norma infraconstitucional constante do artigo 1.521, 
inciso VI, do Código Civil19, não deve prevalecer frente ao pluralismo 
familiar, que é considerado um princípio constitucional.20

De certo que esse debate abriria mais um amplo leque de pos-
sibilidades, que certamente serão objeto do prolongamento desta pes-
quisa. Entretanto, para este ponto do levantamento, resta suficiente o 

18  IBDFAM. Entrevista sobre a superação da monogamia como princípio jurídico. 4 
abr. 2012. Disponível em: Acesso em: 16 dez. 2021.
19  Art. 1.521. Não podem casar: 
[...] 
VI - as pessoas casadas; 
[...] 
20  FACCENDA, Guilherme Augusto. Uniões Estáveis Paralelas, Rio de Janeiro: Lu-
men Juris, 2015. p. 117-118.
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percurso trilhado, para que se identifique o cenário de momento do 
debate do tema. 

Imprescindível destacar que a sociedade está em constante 
transformação, e o Direito empenha-se em corresponder às proble-
máticas que vêm se desenvolvendo. Neste sentido, a dinâmica social 
decorrente destas novas formas de constituição familiar demanda no-
vas respostas do judiciário, que vem formulando, nos Tribunais Origi-
nários, soluções interessantes.

Por sua vez, diante da problemática trazida pela personagem 
de “Amante não tem lar”, cantada por Marília Mendonça, é necessário 
concordar com o destino melancólico mencionado na letra, tendo em 
vista que as cortes superiores ainda hesitam em lidar com profundida-
de sobre as existências de mais de um núcleo familiar.

Nessa linha, as famílias simultâneas ainda não possuem, na 
visão dos autores, uma resposta satisfativa do direito, cabendo aos 
Tribunais nacionais a análise do tema com um olhar mais atento à rea-
lidade da sociedade brasileira, dando lar aos amantes que, a despeito 
da negativa do direito, continuam existindo e carecendo de atenção do 
Judiciário.

Referências bibliográficas

ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Código das Famílias Comentado: 
de acordo com o estatuto das famílias. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato: de acordo com 
o novo Código Civil, Lei 10.406 de 10-01-2002, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2002.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 8ª ed. Revista 
e Atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v.5, 21ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006.

FACCENDA, Guilherme Augusto. Uniões Estáveis Paralelas, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015.

LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.



DIREITO, ARTE E MEMÓRIA 28

OLIVEIRA, Euclides. União Estável na Jurisprudência do STJ e do 
STF. In: Direito de Família e das Sucessões – Temas Atuais. Coord.: 
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Flávio Tartuce, José Fer-
nandes Simão. São Paulo: Método, 2009.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e União Estável, 7ª ed. 
Revista e Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

VENOSA, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família, 12ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.



DIREITO, ARTE E MEMÓRIA 29

CAPÍTULO 2

ANTÍGONA E A QUESTÃO DE GÊNERO: ANÁLISE DA 
TRAGÉDIA GREGA SOB O OLHAR DA LEI Nº 11.340/06 

(LEI MARIA DA PENHA)

ANTIGONE AND THE ISSUE OF GENDER: ANALYSIS OF GREEK TRAGEDY 
UNDER THE VIEW OF LAW 11.340/06 (MARIA DA PENHA LAW)

Igor Gava Mareto Calil
Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Desafios do Processo 

(UFES). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Medicina 
Defensiva (UFES). 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2461-2362. 
E-mail: igorgcalil@gmail.com.

RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo tecer uma análise acerca da tra-
gédia grega Antígona, de Sófocles, sob a ótica do Feminismo Histó-
rico e da Lei n. 11.340/06, buscando apurar como a desigualdade de 
gênero e a consequente violência contra a mulher são abordadas na 
obra. Apesar de confeccionada em 422 a.C., a tragédia adquire re-
levância pela atualidade de seus temas, o que permite realizar um 
paralelo entre a sociedade da Grécia antiga e a contemporaneidade, 
demonstrando a perpetuação de figuras como Ismênia e Creonte. De 
igual maneira, busca-se evidenciar a estrita relação entre as atitudes 
de Antígona e o movimento feminista, explicitando aquela como uma 
corporificação dos ideais deste movimento. Espera-se contribuir para 
uma ruptura do patriarcalismo, suscitando uma visão pautada na justi-
ça e na igualdade de gênero; afinal, apesar de diversas vitórias, ainda 
há muito o que se alcançar.
Palavras-chave: Antígona; Gênero; Patriarcalismo; Lei 11.340/06; Lei 
Maria da Penha.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the Greek tragedy Antigone, 
by Sophocles, from the perspective of Historical Feminism and Maria 
da Penha Law, trying to examine how gender inequality and the vio-
lence against woman are treated in the Greek labor. Although produced 
in 422 b.C., the tragedy themes remain current, which allows compare 
the society of ancient Greece and the contemporary times, demon-
strating the perpetuation of some characters. Also, this paper has the 
intention to analyze the identity between Antigone’s conduct and the 
feminist movement, making explicit the similarity between them. There-
fore, expected to contribute with the destruction of the patriarchy, evok-
ing justice and gender equality, since there is a lot more to reach.
Keywords: Antigone; Gender; Patriarchy; Law 11.340/06; Maria da 
Penha Law.

1. Introdução

De autoria de Sófocles, Antígona é uma tragédia grega de no-
toriedade mundial e intertemporal, que figura como objeto de diversos 
debates ao longo da história. A obra se desenvolve em torno de va-
riados conflitos, o que a permite ser analisada sob diferentes perspec-
tivas. A discussão central, em Antígona, repousa mormente sobre a 
dualidade existente entre a divina lei natural e a lei dos homens, que 
importa em um conflito moral e político quanto à postura adotada pela 
protagonista. 

A pesquisa em questão foge do trivial, adentrando aos mean-
dros dos conflitos de gênero presentes na obra e abordando as históri-
cas manifestações da violência contra a mulher, analisadas sob a ótica 
da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Busca-se estudar a primazia 
e coragem de Antígona ante a relação de submissão existente para 
com o Rei Creonte, seu familiar, e que é corporificada pela figura de 
Ismênia, irmã da protagonista. 

A partir de uma análise histórica e discursiva, pretende a pre-
sente pesquisa demonstrar eventuais semelhanças e distinções entre 
o papel da mulher na sociedade contemporânea e na Grécia Antiga, 
de modo a evidenciar a maneira como a milenar postura de Antígona 
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confronta um cenário de desigualdade, corporificando os ideais femi-
nistas. De igual maneira, busca-se analisar a culturalidade inerente à 
violência contra a mulher e a relevância da Lei 11.340/06 na luta do 
movimento feminista. Espera-se, assim, contribuir para o reconheci-
mento da imortalidade da tragédia grega de Sofócles, que permanece 
atual mesmo após quase três mil anos de sua confecção. 

2. Antígona: o papel da mulher e a restrição de direitos na Grécia 
Antiga

Apesar do envaidecimento quanto à primazia democrática, sa-
be-se que a democracia grega se distancia (em muito) da concepção 
contemporânea de democracia. Afinal, preponderava uma visão detur-
pada acerca da isonomia, visto que “a condição de cidadão era restrita 
aos homens livres nascidos em Atenas” (OLIVEIRA, 2004). Durante o 
governo de Clístenes, por exemplo, a participação democrática se re-
duzia a cerca de 10% da população ateniense, porcentagem que não 
abrangia a figura feminina, assim como os escravos, estrangeiros e as 
crianças. As mulheres eram, assim, destinadas às festas religiosas, às 
peças teatrais e ao cuidado da família, sendo apartadas dos debates 
políticos e da administração de bens e de negócios, salvo nos casos 
em que resguardadas pela figura masculina. 

Dentre suas balizas, a antiga sociedade grega se escorava na 
ideia de patriarcalismo, suscitando a fragilidade e a impotência femi-
nina ante o poderio masculino. As mulheres eram alçadas a um pata-
mar de inferioridade, assim como lhes eram atribuídos papeis sociais 
previamente ordenados, cuja transgressão importava em penalidades. 
É diante deste contexto de desigualdade e de hierarquização de gêne-
ros que Antígona se insurge contra, de modo fragilizar a submissão e 
quietude feminina que eram naturalizadas à época.

Antígona é uma tragédia grega de 422 a.C. que retrata dilemas 
de ordem moral, política e de gênero, sendo permeada pela complexi-
dade de conflitos que permitem o desenvolvimento de variadas inter-
pretações e discussões. De acordo com Steiner, a tragédia representa 
os cinco principais conflitos inerentes à condição humana, quais se-
jam: “o confronto entre os homens e as mulheres; entre os velhos e 
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os jovens; entre a sociedade e o indivíduo; entre os vivos e os mortos; 
entre os homens e (os) Deus(es)” (2008, p. 257). A complexidade da 
obra faz com que, segundo Hegel, seja considerada “a mais bela e 
satisfatória obra de arte de todos os tempos” (HEGEL, apud ROSEN-
FIELD, 2002, p. 10). É excelência que adquire ainda maior proporção 
em razão de não ter Antígona sucumbido à temporalidade que remon-
ta a sua confecção, suscitando matérias e discussões que permane-
cem atuais, mesmo após quase três mil anos. 

Ambientada em Tebas, a tragédia tem início após a morte de 
Édipo e a passagem do poder para um de seus filhos, Etéocles. Incon-
formado com o novo governante, seu outro filho, Polinices, reúne um 
exército e trava um confronto contra seu irmão, ocasião em que ambos 
acabam tirando a vida um do outro. Diante do vácuo de poder, Creonte 
– irmão de Jokasta - assume o cargo de governante em decorrência 
da linhagem familiar. Em seu primeiro ato como Rei, determina a reali-
zação de um ritual fúnebre para Etéocles, consagrando-o como herói 
e o enterrando com as devidas honras. Quanto a Polinices, o novo Rei 
proíbe a realização de uma cerimônia fúnebre, vetando que terceiros 
prestassem honrarias por sua morte, uma vez que, aos olhos de Cre-
onte, era considerado como usurpador e traidor.

Importa pontuar que os antigos gregos conferiam à morte e ao 
ritual fúnebre simbologias e significados míticos. A morte traduzia a 
“perda da individualidade, a transformação radical do ser e a sua incor-
poração ao cosmos”, sendo tal individualidade resgatada por meio dos 
rituais e monumentos funerários, visto que “a tumba individualiza aquele 
a quem se dedicava e, em conjunto com os ritos funerários preservam 
a memória individual do indivíduo” (SANTOS, 2010, p. 349). A morte 
era, portanto, encarada como um processo e não como um único acon-
tecimento; abrangeria desde o início do padecimento até o findar das 
ações realizadas em razão e para o morto, como o momento funerário 
e demais cerimonias imbuídas em significados (HUMPHREYS; KING, 
1981, p. 263). Assim, a não realização de todos os processos que a mor-
te engloba importaria na impossibilidade do falecido deixar seu corpo 
e iniciar um novo ciclo no mundo dos mortos (SANTOS, 2010, p. 349). 

Pois bem, realizada esta digressão, torna-se compreensível o 
motivo pelo qual Antígona atribui tamanho valor e importância ao ritual 
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fúnebre de seu irmão, bem como se percebe como a negação deste 
direito representava uma rigorosa pena de caráter eterno. A valoração 
e o simbolismo são tamanhos que Antígona realiza por si só as ceri-
mônias fúnebres de Polinices, desconsiderando as ordens de Creonte. 
A ênfase em sua solitude revela que sua própria irmã, Ismênia, declina 
do ato, acreditando que “as mulheres são indefesas contra os homens” 
e, ainda mais, contra o Rei (SÓFOCLES, 2005, p. 8). É o retrato da 
cultural submissão feminina e da crença na fragilidade da mulher ante 
o poderio masculino, cujas amarras são fragilizadas diante da opera-
bilidade da Lei 11.340/06.

Destarte, ao transgredir a lei humana em razão de crenças indi-
viduais, Antígona corporifica um movimento de ruptura com a opressão 
não apenas do Estado, mas também de uma sociedade culturalmente 
patriarcal. Ao ir em desencontro ao veredito do Rei Creonte, fragiliza não 
apenas um poder humano e governamental, mas pratica uma atitude ines-
perada por parte de uma mulher daquela época, atingindo o ego inflado 
e a presunção de superioridade masculina. Assim, adquire protagonismo 
ao sustentar sua própria concepção de justiça e equidade, desgastando a 
noção de Creonte de que suas leis eram as leis dos deuses. 

Diante da transgressão, o Rei sentencia Antígona à morte, de-
terminando que fosse “levada ao deserto e sepultada viva, em uma 
caverna com o mínimo de comida” (SÓFOCLES, 2005, p. 56). Ao re-
tornar da tumba de Antígona, Creonte encontra um profeta, que ques-
tiona seu veredito e o confronta acerca de sua própria tirania, revelan-
do a visão de que “uma criança de seu sangue morreria para pagar 
pelos outros” (SÓFOCLES, 2005, p. 69). 

A princípio, Creonte o menospreza. No entanto, a inquietude 
que lhe perfaz não o deixa desacreditar, por total, da visão de Tiré-
sias, levando-o a visitar a tumba de Antígona. Ao chegar, percebe que 
seu filho, Hemon, encontrava-se no interior da caverna lamentando 
pela morte da amada, razão pela qual questiona a sanidade de seu 
descendente, aludindo por sua loucura. A discussão entre pai e filho 
resulta na morte de Hemon, que, inconformado com o destino de sua 
amada, apunhala a si mesmo com uma lâmina, na esperança de que 
se encontrassem no “corredor na morte”. Ciente da notícia, a esposa 
de Creonte também tira a própria vida, esfaqueando-se. 
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Diante dos trágicos episódios, o Rei reconhece a insensatez de 
seus atos, bem como a inferioridade do homem perante os deuses. 
Consumado pela dor e pela culpa, Creonte deixa Tebas e parte para o 
deserto como forma de penitência.

Evidente, portanto, que a obra de Sófocles perpassa por diver-
sos conflitos inerentes à sociedade e à condição humana, os quais 
permanecem imperando na contemporaneidade. Apesar de remontar 
à 422 a.C., a obra permanece intacta em pleno século XXI. Antígona é 
sobrevivente do tempo. Revisitá-la é reconhecer que, apesar de evolu-
ções e vitórias sociais, ainda há muito o que se galgar. Neste sentido, 
busca-se analisar o modo como a questão de gênero e a relação his-
toricamente dualística entre o feminino e o masculino – materializada 
a partir das diversas formas de violência contra a mulher – é abordada 
ao longo da obra, de modo a suscitar um olhar acerca da primazia 
comportamental de Antígona sob a ótica do Feminismo Histórico. 

3. A questão de gênero e o Feminismo Histórico em Antígona: 
análise sob à luz da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

Historicamente, o perfil feminino é alocado em uma posição 
de inferioridade e submissão, ocupando um patamar subalterno em 
relação ao homem, cujo retrato é imbuído de prestígio e bendizeres. 
Afinal, “o presente envolve o passado, e no passado toda a história foi 
feita pelos homens” (BEAUVOIR, 2016, p. 17), os quais, buscando a 
manutenção de sua hegemonia, mantiveram o retrato da mulher como 
elemento de exploração e submissão. A relação de gênero representa, 
assim, uma relação de poder, em que a dominação masculina pres-
supõe que o órgão sexual determina as funções sociais (GUEDES; 
PEDRO, 2010, p. 3). A mulher é vítima, por natureza, de concepções 
culturais machistas e opressoras, que restringem seu arbítrio e macu-
lam sua liberdade.

A noção de gênero é fruto de construções sociais, em que se 
«delimita, com bastante precisão, os campos em que pode operar a 
mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atu-
ar o homem” (SAFIOTTI, 1988, p. 8). A dimensão do masculino e do 
feminino traduz uma esfera de poder e dominação, em que se impõe 
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uma superioridade masculina em detrimento da desvalorização do pa-
pel da mulher. É uma sociedade que busca hierarquizar os gêneros, 
naturalizando-se o desígnio de papéis e de funções sociais. Há uma 
expectativa, deste modo, quanto à conduta feminina e à masculina, 
i.e., aquilo que se espera de cada um simplesmente em razão de seu 
gênero. 

Em uma sociedade predominantemente patriarcal, a figura femini-
na é circunscrita em um perímetro de fragilidade, passividade e submis-
são, enquanto em relação ao homem, espera-se coragem, bravura e de-
mais bendizeres. Por excelência, são elevados a um patamar de respeito 
e de exaltação. Tanto é assim, que Aristóteles, ainda na Grécia antiga, 
revela tais dessemelhanças quanto às atribuições sociais (1991, p. 44):

“A temperança e a justiça diferem até entre pessoas 
livres, das quais uma é superior e a outra inferior, por 
exemplo, entre o homem e a mulher. A coragem de um 
homem se aproximaria da pusilanimidade se fosse ape-
nas igual à de uma mulher, e a mulher passaria por atre-
vida se não fosse mais reservada do que um homem em 
suas palavras” 

É diante destas amarras de desigualdade que a Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/06) é introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro, 
representando um importante passo na concretização dos direitos das 
mulheres, garantindo-as uma vida livre sem violência e consagrando 
a dignidade da pessoa humana, fundamento maior do Estado Demo-
crático de Direito (CUNHA; VERAS, 2010, p. 09). É norma que surge 
como mecanismo garantidor de direitos femininos suprimidos ao longo 
da história, além de demonstrar as consequências da “enraizada cultu-
ra patriarcal presente em todos os espaços de sociabilidade humana” 
(BARBOSA; BORGES, 2016, p. 216).

Na tragédia de Sófocles, a noção de gênero ocupa posição de 
centralidade, manifestando-se a partir do antagonismo entre as filhas de 
Édipo, o que ilustra a hierarquização de gêneros tratada acima. Ismênia 
representa o padrão comportamental inerente à figura feminina em uma 
sociedade patriarcal. É frágil, passiva e inerte frente aos abusos do pa-
triarcalismo, de modo que representa o molde perfeito à manutenção do 
poderio masculino. Ela corporifica as convenções sociais, bem como a 
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naturalização de estigmas machistas e opressores, o que se verifica em 
seu discurso ao longo da obra (SÓFOCLES, 2005, p. 8-9).

“Ismênia – Convém não esquecer ainda que somos mu-
lheres, e, como tais, não podemos lutar contra homens; 
e, também, que estamos submetidas a outros, mais po-
derosos, e que nos é forçoso obedecer a suas ordens, 
por muito dolorosas que nos sejam. De minha parte, pe-
dindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou 
obrigada, obedecerei aos que estão no poder. É loucura 
tentar aquilo que ultrapassa nossas forças!”. 

Em contrapartida, Antígona apresenta uma postura diametral-
mente oposta, uma vez que ignora as convenções sociais impostas 
pelo patriarcado, transcendendo o perímetro que lhe foi imposto sim-
plesmente por ser mulher. Desafia não apenas a lei dos deuses, que 
a impede de enterrar seu irmão, mas também a lei dos homens, que a 
condena ao silêncio e à submissão. Ao transgredir o veredito de Cre-
onte, bem como ao enfrentá-lo publicamente, apresenta uma postura 
inesperada para uma mulher da época, que era fadada à passividade 
e ao silêncio. 

É, portanto, marcada pela coragem, bravura e independência. São 
características historicamente reservadas aos homens, de modo que, 
quando presentes em uma mulher, importam em uma caracterização 
pejorativa. Tanto é que Antígona é taxada de louca e sem juízo simples-
mente por desafiar as convenções e agir de maneira presumidamente 
“masculina”. A partir de uma análise comparativa entre os comportamen-
tos das irmãs, Kathrin Rosenfield conclui da seguinte forma (2014, p. 210):

“Se Antígona parece comportar-se como uma natureza 
rude e crua, cujos gestos são demasiado reminiscentes 
da esfera sub ou supra-humana, as reações e as atitudes 
de Ismênia parecem ser, delicadamente, preparadas por 
requisitos sociais, cozidas e temperadas no vapor das 
convenções sociais e religiosas”.

Por vezes, ao longo da obra, o gênero de Antígona é invocado 
como justificativa para menosprezar seu discurso, como é feito no mo-
mento em que é sentenciada por Creonte. A subversão ao seu veredito 
representa um risco não apenas à autoridade como governante, mas 
também uma ameaça ao seu ego inflado masculino. Punir Antígona se 
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torna “uma questão de honra, como se a não punição [...] representas-
se sofrer uma derrota na sua condição de homem” (OLIVEIRA, 2013, 
p. 90). A pena de morte tem por escopo, portanto, punir um compor-
tamento transgressor à lei do Estado, bem como silenciar a filha de 
Édipo “para que outras pessoas não sejam infectadas com o mesmo 
pensamento ou temperamento”, de modo a “manter as mulheres den-
tro de seu papel específico” (BIAJOLI; ZAQUEO, 2018, p. 101). O ser 
feminino, que rompe com as amarras do machismo, é, portanto, o ver-
dadeiro crime político em torno do qual a obra se desenvolve.  

“Creonte: Quem seria o homem, se não refreasse o seu 
poder, Antígona ou eu?” (SÓFOCLES, 2005, p. 50). 

“Creonte: Mulher não mandará comigo vivo!” (SÓFO-
CLES, 2005, p. 53).

“Creonte: É erro negar a ordem cósmica, vergar à 
imposição da fêmea. Antes cair aos pés de um homem, 
a levar a pecha de homúnculo, Submisso ao mulheril!” 
(SÓFOCLES, 2005, p. 61).

Inegável é que o comportamento de Creonte é reproduzido a 
todo instante na sociedade contemporânea. Homens, dotados da in-
fundada crença de superioridade, recorrem à violência como meio de 
colmatar a ferida egóica que lhes é imposta pela liberdade feminina, 
revelando como o patriarcado ainda se mantem latente. Na tragédia, o 
Rei pune Antígona por se sentir derrotado como homem; na contem-
poraneidade, diversas mulheres são violentadas e assassinadas em 
razão da expressão de sua personalidade, assim como por exprimirem 
vontade contrária ao anseio masculino, seja a partir de opiniões, ges-
tos ou vestimentas. São condutas que expressam a opressão e que 
fragilizam os direitos à vida, à liberdade e à dignidade, assegurados às 
mulheres pelos artigos 2º e 3º da Lei Maria da Penha. 

Ao punir Antígona com a morte, humilhando-a em público e a 
dispensando em um túmulo subterrâneo, Creonte pratica diversas es-
pécies de violência contra a mulher, abordadas pela Lei nº 11.340/06 
no artigo 7º. Como visto, são atitudes que representam muito mais 
uma punição à liberdade feminina, ameaçadora ao ego masculino de 
Creonte, do que uma mera sanção por transgressão a ordens políticas. 
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“Creonte: Desce, pois, à sepultura! Visto que queres 
amar, ama aos que lá encontrares! Enquanto eu vivo for, 
nenhuma mulher me dominará!” (SÓFOCLES, 2005, p. 
38).

A violência psicológica consiste em qualquer conduta que cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique o pleno 
desenvolvimento da mulher, degradando ou controlando suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimen-
to, humilhação, isolamento ou qualquer outro meio que lhe cause preju-
ízo à saúde e à autodeterminação, como dispõe art. 7º, inciso II da Lei 
nº 11.340/06. Na obra, é evidente a prática desta forma de violência con-
tra Antígona, que é humilhada e menosprezada por Creonte em frente de 
toda a sociedade, tendo suas atitudes banalizadas e sua liberdade como 
mulher questionada. Do mesmo modo, comete também a violência moral, 
entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria, nos termos do artigo 7, inciso V, da Lei Maria da Penha.

De igual maneira, vislumbra-se a presença da violência física 
contra Antígona, compreendida como qualquer conduta que ofenda a 
integridade ou saúde corporal da mulher, nos termos do artigo 7º, inciso 
I, da Lei 11.340/06. Apesar de não ser diretamente violentada, é amarra-
da como forma de garantir sua prisão, bem como isolada em um túmulo 
subterrâneo, fadada à morte. Tem-se clara lesão à integridade e saúde 
corporal da protagonista, razão pela qual é vítima da violência física. 

“Creonte: Levá-la-ei a um sítio deserto; e ali será encer-
rada, viva, em túmulo subterrâneo, revestido de pedra, 
tendo diante de si o alimento suficiente para que a cidade 
não seja maculada pelo sacrilégio. Lá, ela poderá invocar 
Plutão, o único deus que venera... e talvez ele evite que 
ela morra... Só assim ela se convencerá de que é inútil 
prestar culto aos mortos!” (SÓFOCLES, 2005, p. 52).

“Creonte: Tal é minha decisão! (aos servos) Nada de de-
mora! Lei-as para o palácio, escravos! Quero que estas 
mulheres sejam amarradas, e que não mais andem em 
liberdade! Os mais corajosos fogem quando sentem que 
a morte os ameaça!” (SÓFOCLES, 2005, p. 45)

O menosprezo ao discurso de Antígona é também estendido 
àqueles que concordam e a apoiam. Ao discordar de seu pai, ques-
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tionando-o acerca da pena imposta à sua noiva, Hemon é taxado 
como “criatura vil, que se põe a serviço de uma mulher”, bem como 
por afeminado e “escravo de uma mulher” (SÓFOCLES, 2005, p. 50). 
A postura de Antígona representa, portanto, não apenas uma quebra 
de padrão para as mulheres, mas inaugura um “espaço para que o 
homem também possa agir de forma diferente ao padrão da pólis” 
(BIAJOLI; ZAQUEO, 2018, p. 102). Afinal, o patriarcado impõe com-
portamentos que afetam não apenas as mulheres, mas também os 
homens, mesmo que em proporções distintas. 

Neste sentido, o comportamento de Creonte revela um cons-
tante desejo de dominação, aliado à busca por autoafirmação como 
homem (MENEZES, 2006, p. 3). Como lecionava Simone de Beauvoir, 
“quando duas categorias humanas se acham em presença, cada uma 
delas quer impor à outra sua soberania.” (2016, p. 99). Ao sentenciar 
Antígona à morte, o Rei encontra uma maneira de reafirmar seu po-
derio masculino, de forma a evidenciar para o restante da pólis que 
jamais seria desafiado pela “inferioridade” feminina. 

“A circunstância de Antígona ser mulher parece agravá-
-la. Creonte alude claramente a uma dupla, ou tripla, falta: 
“Esta soube ser bem insolente, quando tripudiou sobre as 
leis estabelecidas. E depois de ter feito isso, comete nova 
insolência, vangloriando-se da sua ação e rindo-se de a 
ter praticado”. A primeira referência à condição feminina 
da prevaricadora segue-se imediatamente a esta consi-
deração. E Creonte remata: “Mas o que mais abomino 
é que quem foi apanhado em flagrante delito, ainda por 
cima se vanglorie disso” (SANTOS, 1995, p. 136).

Creonte é a corporificação do machismo, representando suas 
atitudes a visão que imperava em uma época em que as mulheres 
sequer eram consideradas cidadãs e em que o patriarcado prepon-
derava unilateralmente. Tanto era assim que o próprio Aristóteles 
compreendia que “a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de 
qualidades”, bem como fazia Pitágoras ao considerar que haveria “um 
princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau 
que criou o caos, as trevas e a mulher” (MENEZES, 2006, p. 2).

Inobstante as inúmeras vitórias alcançadas, não há como ne-
gar que estas perspectivas – representadas pela postura de Creonte 
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ao longo da tragédia – permanecem pairando sobre a contemporanei-
dade. Os salários inferiores à mulher, a negação de seu discurso pura-
mente por seu gênero e os julgamentos com base em vestimenta são 
apenas alguns dos exemplos que revelam a permanência de Creontes 
em pleno século XXI e demonstram a manutenção de uma dualidade 
entre o feminino e o masculino. 

A perpetuação não se restringe ao discurso machista de Creon-
te, mas também remete à pena de morte que foi Antígona sentenciada, 
mormente em razão de seu gênero. Creonte subsiste não apenas no 
discurso machista, mas nos olhares e gestos de assédio, nas agres-
sões e no crescente número de feminicídio vivenciado diariamente pe-
las mulheres no Brasil. Ora, qual a diferença entre a punição em pena 
de morte estabelecida pelo Rei e o marido que esfaqueia 19 vezes sua 
esposa, tirando sua a vida por “ciúmes”? (TORQUATTO, 2020). São 
situações análogas, distanciadas apenas pelo lapso temporal de cerca 
de 25 séculos. 

O protagonismo de Antígona repousa exatamente na batalha 
que trava mesmo diante de toda a opressão, não sucumbindo às leis 
abusivas e arbitrárias do Estado e à dominação masculina arraiga-
da pelo patriarcado. É um comportamento que choca a sociedade da 
época, visto que “parece contradizer a visão masculina dos gregos em 
relação às mulheres como naturalmente inferiores no uso da palavra e 
do raciocínio» (ROSENFIELD, 2014, p. 192). Assim, apesar da tenta-
tiva de ser silenciada, o fato de não ter sucumbido ao ego masculino, 
lutando pelo que acreditava, é o que a caracteriza como uma heroína, 
de modo a exercer relevância para o debate acerca da desigualdade 
de gênero, assim como para a maestria da tragédia grega. 

Antígona representa o novo, a quebra de padrões e a trans-
gressão de estruturas há muito enraizadas na sociedade. É avant-gar-
de, uma mulher a frente de seu tempo, o que se torna evidente quando 
confrontada com sua irmã Ismênia, que representa o oposto. Tratar de 
Antígona remete, inevitavelmente, ao feminismo, uma vez que concen-
tra em si as características que alicerçam o movimento, por meio do 
qual a “mulher afirma o seu modo de ser e estar no mundo, de modo 
a ser reconhecida como uma força de transformação social e política” 
(MENEZES, 2006, p. 1). 
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Assim como o movimento feminista, Antígona não sucumbe às 
convenções e padrões sociais impostos pelos homens; pelo contrário, 
não se cala e desafia não apenas a lei do Estado, mas também a lei 
dos homens, que a condena ao silencio e à submissão. É uma ilustra-
ção, ainda prematura, da essência do movimento feminista. Ao tratar 
da obra, não há como não a interpretá-la sob a ótica do Feminismo 
Histórico e não notar a discussão acerca da desigualdade de gênero. 

O feminismo é um movimento composto por diversas Antígonas, 
as quais lutam diariamente contra a cultura da submissão feminina im-
posta pelo patriarcado. Antígona é Joana D’Arc, é Maria Curie, é Virginia 
Woolf, é Maria Quitéria de Jesus, é Bertha Lutz, é Maria da Penha Maia 
Fernandes. Antígona ainda vive em todas as mulheres que não se calam 
diante da opressão e que desafiam a inércia a que são fadadas desde 
o nascimento. No entanto, não é apenas Antígona que subsiste ao tem-
po. Nota-se ainda a existência de Creontes, bem como de Ismênias, as 
quais permanecem vendadas diante das amarras de opressão incitadas 
pelo machismo. Desta forma, mesmo 25 séculos após sua confecção, a 
tragédia de Sófocles ainda se faz atual, suscitando discussões em torno 
da questão de gênero e corroborando para a concretização de uma 
ótica de igualdade e justiça, que é suscitada pela Lei 11.340/06.

4. Considerações finais

A obra de Sófocles transcende os limites do tempo e perma-
nece atual ainda em pleno século XXI. A multifacialidade de Antígona 
permite que seja analisada sob diferentes óticas e a partir de diversos 
conflitos, entre os quais se denota a questão de gênero. A tragédia 
revela o modo como a figura feminina era vista na Grécia Antiga, o 
que permite visualizar certas semelhanças no tratamento ofertado às 
mulheres ainda na contemporaneidade. 

A primazia e o heroísmo de Antígona repousam em sua cora-
gem de transgredir as normas e os padrões sociais, de modo a atuar 
de maneira contrária aos costumes e à cultura, mesmo sob o risco de 
penalidades. A partir de suas atitudes eminentemente feministas, An-
tígona se torna o reflexo de todas as mulheres que se insurgem contra o 
patriarcalismo e em favor de sua autonomia e da igualdade de gênero. 
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Apesar de se vislumbrar a presença de Antígona na figura de 
diversas mulheres ao longo da história, também se verifica a presença 
dos arquétipos de Creonte e de Ismênia, revelados a partir de discursos 
e atitudes incentivadores da opressão patriarcal. Tanto é que, em ple-
no século XXI, houve a necessidade de se inaugurar uma norma que 
ofertasse mecanismos para coibir a violência contra a mulher (Lei Maria 
da Penha), o que revela a manutenção de comportamentos arcaicos no 
cotidiano brasileiro. A partir do paralelo traçado entre a obra de Sófocles 
e a contemporaneidade, resta evidente que, apesar de grandes vitórias, 
ainda há muito a se percorrer no que diz respeito à igualdade de gênero.  
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RESUMO
O presente ensaio tem por objetivo analisar as características do con-
trato de mandato no ordenamento jurídico português no tocante às 
obrigações do mandante. Nesse sentido, analisam-se os artigos do 
Código Civil atinentes à matéria, bem como a doutrina civilística e pre-
cedentes jurisprudenciais.
Palavras-chave: Contratos. Mandato. Mandante. Obrigações.

SUMMARY 
The purpose of this study is to analyze the characteristics of the man-
date contract in the Portuguese law with regard to the obligations of 
the client. In this sense, the articles of the Civil Code concerning the 
matter are analyzed, as well as civilistic doctrine and jurisprudential 
precedents. 
Keywords: Contracts. Mandate. Client. Obligations.

Introdução

O contrato de mandato é muito utilizado pelos cidadãos, há 
bastante tempo, porquanto representa grande utilidade para a prática 
dos atos da vida civil, na medida em que facilita o desempenho de ati-
vidades sem a necessidade de que os atos sejam fisicamente pratica-
dos por quem outorga o mandato. Não há dúvidas de que a dinâmica 
social e jurídica são muito facilitadas por este importante instrumento.

mailto:matheus%40matheusteixeira.com?subject=
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Tendo em vista a própria natureza do mandato, é natural que a 
tendência seja que o mandatário possua maiores responsabilidades1; 
todavia, é certo que o mandante também as possui.

O Código Civil português dispõe sobre os deveres do mandan-
te, de modo expresso, no artigo 1167o, segundo o qual:

“O mandante é obrigado:
a) A fornecer ao mandatário os meios necessários à exe-
cução do mandato, se outra coisa não foi convencionada;
b) A pagar-lhe a retribuição que ao caso competir, e fazer-
-lhe provisão por conta dela segundo os usos;
c) A reembolsar o mandatário das despesas feitas que 
este fundadamente tenha considerado indispensáveis, 
com juros legais desde que foram efectuadas;
d) A indemnizá-lo do prejuízo sofrido em consequência 
do mandato, ainda que o mandante tenha procedido sem 
culpa.”

Nesse sentido, passa-se à análise do mandato, de modo espe-
cial em relação aos deveres do mandante, em consonância à previsão 
legalmente estabelecida e à estrutura normativa geral do Direito Civil 
português.

Noções do mandato

O mandato, conforme noticia a doutrina, é um contrato (nomi-
nado e típico)2 em razão do qual as partes contratantes transferem po-
deres: assim, o mandante (constituinte) outorga poderes ao mandatá-
rio. Pode ser para um fim concreto e específico ou mesmo revestir-se 
de um caráter mais genérico, a depender da vontade do mandante e 
do propósito almejado com o mandato.

Ainda que não se possa confundir o mandato com a procura-
ção, os conceitos confundem operadores jurídicos, na medida em que 
a procuração é o instrumento pelo qual efetiva-se o mandato. Nesse 
sentido, a procuração pode ser outorgada mesmo que o outorgado 
desconheça a existência da procuração – o que obviamente não sig-
1  VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 289.
2  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 429.
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nifica que exista o contrato de mandato, pois este necessita ser aceito 
por ambas as partes.

Venosa procede à necessária distinção de três elementos mui-
to semelhantes mas que não se podem confundir: o mandato, a procu-
ração e a representação:

“O mandato, propriamente dito, é o contrato que se aper-
feiçoa com o encontro de vontades. A procuração outor-
gada é o instrumento que materializa o contrato. A re-
presentação é a investidura concedida pelo mandante ao 
mandatário, em virtude da existência do contrato (...).”3

Portanto, por mais que possa parecer confuso em uma primeira 
aproximação, pode-se afirmar que uma procuração não pressupõe ne-
cessariamente um mandato subjacente; da mesma forma, a existência 
de um mandato não requer necessariamente uma procuração; ainda, a  
existência de do mandato pode, ou não, redundar em representação.

Nesse sentido, novamente a doutrina expõe a questão:

“Com efeito, o mandato pode não trazer consigo uma re-
presentação de interesse alheio, se limitando, meramen-
te, a uma atuação em nome alheio, sem receber poderes 
de representação. Isto mesmo: uma pessoa pode atuar 
em nome de outra sem ter de representá-la. Logo, nem 
todo mandato é lastrado na representação.”4

Nem sempre a ideia da representação foi aceita pelo direito. 
Como aponta Venosa, no direito romano já foi vedada a ideia de repre-
sentação. Isto porque tinha-se a compreensão de que seria impossível 
desdobrar a personalidade do sujeito, o que inviabiliza que este tives-
se um representante.5 

A doutrina de Menezes Leitão6 explica a evolução da questão 
mandato/representação: conforme o autor, o Code francês de 1804 
introduziu a figura do mandato, associando-o à representação. O mo-

3  VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 282.
4  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 868.
5  VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 281.
6  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 427.



DIREITO CIVIL: TÓPICOS ESPECIAIS 48

delo português, então, aderiu a esta compreensão com o Código Civil 
de 1867; entretanto, com o Código Civil de 1966 houve a ruptura de 
tal associação necessária entre mandato e representação, com inspi-
ração na pandectística alemã, persistindo até os dias atuais esta nova 
compreensão.

Este instrumento jurídico está calcado na confiança: não se co-
gita de um mandato no qual o mandante não confie no mandatário. 
Nesse sentido, a doutrina de Venosa assim qualifica o mandato, des-
tacando o elemento fiduciário:

“O mandante escolhe seu mandatário com base nos re-
quisitos pessoais deste. Há proeminente embasamento 
fiduciário no instituto. Trata-se de negócio jurídico de 
cooperação que supõe relação de confiança. Destarte, o 
mandato é contrato intuitu personae.”7

Deste modo, serve-se do mandato para que o mandatário 
possa executar, em favor do mandante (e sob responsabilidade de 
cumprimento deste), os atos ou negócios jurídicos que sejam do in-
teresse do constituinte:

“Enfim, é o negócio jurídico por meio do qual uma pes-
soa (mandatário ou outorgado) recebe poderes de outra 
pessoa (mandante ou outorgante) para, em nome desta, 
praticar um ato (ou um conjunto de atos) ou administrar 
interesses.”8

A autonomia privada

Inicialmente, deve-se referir que o contrato de mandato, como 
instrumento próprio do Direito Civil, submete-se à ideia de autonomia 
privada. Significa dizer, portanto, que as partes podem livre e licita-
mente pactuar o exercício do mandato da forma como melhor se lhes 
parecer conveniente. Como consigna a doutrina, o mandato é “uma 
eloquente manifestação da autonomia privada”.9

7  VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 284.
8  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 867.
9  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 866.
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E nem poderia ser diferente. Isto porque, muito embora, como 
leciona Ana Prata, “não é possível encontrar nela [Constituição] qual-
quer norma que, expressa e inequivocamente, consagre o princípio da 
autonomia privada”10, a autonomia é consectário lógico da forma de 
estruturação do sistema constitucional.

A respeito da autonomia privada, António Menezes Cordeiro 
leciona:

“Em termos amplos, ela equivale ao espaço de liberdade 
reconhecido a cada um dentro da ordem jurídica: engloba 
tudo quanto as pessoas podem fazer, num prisma mate-
rial ou num prisma jurídico.
Em termos restritos, a autonomia privada corresponde ao 
espaço de liberdade jurígena, isto é, à área reservada na 
qual as pessoas podem desenvolver as atividades jurídi-
cas que entenderem.”11

Nesse sentido, é lícito, no âmbito civilístico, que os contratantes 
possam livremente pactuar, de modo a fazer com que suas reais vonta-
des jurídicas sejam expressas no instrumento contratual que desejaram.

Assim, a primeira noção que deve-se ter em mente ao se tratar 
do mandato, é o fato de que este instrumento é regido pela ideia de 
autonomia privada, a qual concede às partes ampla margem de discri-
cionariedade, a partir da qual poderão entabular com minúcias a forma 
pela qual dar-se-á a relação jurídico-contratual.

Lealdade e cooperação

Nem todos os deveres do mandante decorrem do rol do artigo 
1167o do Código Civil, como pondera Manuel Januário da Costa Go-
mes.12 Isto porque o direito civil possui uma matriz geral que irradia 
efeitos para todos os ramos específicos. Deste modo, pode-se afirmar 
que, assim como em qualquer obrigação contratual, é dever das par-
tes agirem pautadas pela boa-fé. 

10  PRATA, Ana – A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Alme-
dina, 2017, p. 71.
11  CORDEIRO, António Menezes – Tratado de direito civil. Volume I. Coimbra: Al-
medina, 2017, p. 951.
12  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 85.
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Tendo em vista, portanto, a natureza do contrato de mandato, 
natural que se exija que o mandante atue com lealdade e cooperação: 
não se poderia imaginar que o direito tutelasse uma conduta de um 
mandante que agisse sem cooperar para a execução do mandato. A 
rigor, uma conduta de tal espécie constituiria ofensa à boa-fé, princípio 
norteador de todo o direito civil. Por este motivo, a doutrina afirma que 
“há no mandato um evidente propósito de cooperação jurídica”13.

Das muitas facetas do princípio da boa-fé objetiva pode-se extrair 
o dever de não agir contra o ato próprio: nov venire contra factum pro-
prium. Em outras palavras, significa que a ninguém é dado valer-se de 
determinada conduta ou determinado ato, quando lhe for pertinente, e 
depois voltar-se contra a mesma prática quando não mais lhe aprouver. 

Tal conduta contraditória evidenciaria ausência de boa-fé ob-
jetiva. Como é consabido, a ninguém é dado fazer valer um direito 
em contradição com sua anterior conduta, à luz da boa-fé objetiva. O 
fundamento do princípio está na confiança depositada naqueles que 
agiram de boa-fé. Nesse sentido, se pode afirmar que a boa-fé estaria 
fulminada acaso se admitisse a legitimidade da pretensão posterior e 
contraditória.14 

Anderson Schreiber, elenca pressupostos de incidência da ve-
dação de venire contra factum proprium: a) um factum proprium, isto é, 
uma conduta inicial; b) a legítima confiança de outrem na conservação 
do sentido objetivo desta conduta; c) um comportamento contraditório 
com este sentido objetivo; d) um dano ou, no mínimo, um potencial de 
dano a partir da contradição15.

Deste modo, considerando que a natureza do mandato é, ob-
viamente, voltada à ideia de um legítimo interesse do próprio man-
dante na execução adequada do mandato, não se poderia tolerar que 
sua conduta fosse contrária à efetiva execução do mandato; portanto, 
afirma-se que é dever do mandante agir com lealdade e cooperação, 
jamais se admitindo o venire contra factum proprium.

13  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 866.
14  CORDEIRO, António Menezes – Tratado de direito civil. Volume I. Coimbra: 
Almedina, 2017, p. 970.
15  SCHREIBER, Andrson - A proibição de comportamento contraditório: tutela da 
confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 271.
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Interessante mencionar que, como leciona Menezes Leitão16 
(na companhia de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald)17, a origem 
da palavra “mandato” vem do termo latino manum datum, significando 
o aperto de mãos típico da celebração de um negócio pautado pela 
confiança recíproca: “mãos dadas, por conseguinte, exprime fé, con-
fiança recíproca”18. Há autores que associam a etimologia da palavra 
a mandare, “no sentido de mandar ou ordenar”19.

Fornecimento dos meios necessários à execução do mandato

Como consequência do dever de viabilizar a adequada execu-
ção do mandato, cabe ao mandante o fornecimento dos meios que 
sejam necessários para que o mandatário proceda à execução de seu 
encargo – salvo se outra coisa for expressamente pactuada pelos con-
tratantes, como prevê a parte final do dispositivo legal.

O objeto da previsão legal de que o mandante deve fornecer os 
meios necessários pode estar associada à “provisão para despesas”20 
e tem por finalidade não onerar o mandatário: deste modo, o mandan-
te é quem deve suportar o ônus econômico do exercício do mandato. 
Nem poderia ser diferente, porquanto neste espécie de relação se age 
“por conta de outrem”21.

Também pode estar associada a atos mais singelos, como a 
entrega de documentos que estejam em poder do mandante. Os meios 
necessários à execução do mandato, como é óbvio, dependerão do 
objeto do mandato, como adverte Costa Gomes22, mas sempre será 
encargo do mandante a disponibilização, ao mandatário, dos meios 
necessários (salvo pacto em contrário).

16  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 425.
17  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 866.
18  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 867.
19  VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito civil: contratos em espécie. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 281.
20  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 436.
21  ALMEIDA, Carlos Ferreira – Contratos. Volume I. Coimbra: Almedina, 2015, p. 153
22  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 86.
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Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justi-
ça, como se verifica do precedente abaixo:

 “1. No mandato judicial, compete ao mandante forne-
cer ao mandatário os meios necessários à execução do 
mandato e fazer-lhe provisão por conta da retribuição, de 
acordo com os usos.
2. Cabe ao mandante e não ao mandatário pagar a taxa 
de justiça subsequente e multa aquando da apresenta-
ção das alegações.
3. O desentranhamento destas e a consequente deser-
ção do recurso por falta daquele pagamento não cons-
titui acto ilícito imputável ao advogado, a menos que as 
respectivas quantias lhe tivessem sido entregues ou que 
fora acordado que o advogado as pagaria mesmo sem as 
receber adiantadas.”23

O legislador confere tanta importância a este elemento que o 
Código Civil, no seu artigo 1168o, dispõe que é direito do mandatário 
suspender seu encargo na hipótese de o mandante não cumprir o de-
ver de fornecer os meios necessários a tanto (sem a necessidade de 
notificação do mandante, pois este já é ciente de seu dever legal)24: 
“O mandatário pode abster-se da execução do mandato enquanto o 
mandante estiver em mora quanto à obrigação expressa na alínea a) 
do artigo anterior”. Pode-se verificar que tal medida é, em certo senti-
do, muito semelhante à figura da exceção de contrato não cumprido,  
bastante usual no Direito Civil.

Para Costa Gomes, pode-se afirmar que o dever legal em cau-
sa não diz respeito apenas aos meios essenciais: para o autor, tam-
bém é obrigação do mandante fornecer os meios sem os quais a exe-
cução do mandato seria difícil (ainda que possível).25 

O momento oportuno para que o mandante alcance ao man-
datário os meios necessários à execução do mandato é, em geral, no 
início da execução; entretanto, a depender do tempo de duração ou 
mesmo do objeto do mandato (ou de eventual convenção em contrá-

23  Ac. STJ de 12/03/2009, no Proc. 2237/06.0TBPRD.P1. (relator Custódio Montes).
24  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 88.
25  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 86.
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rio), estaria justificado que os meios fossem alcançados no curso do 
exercício do mandato, conforme a necessidade.26

A lógica é simples: como o mandante é o natural beneficiário do 
mandato, que é exercido em seu nome, seria descabido que o manda-
tário adiantasse despesas em proveito do mandante. 

Como leciona Costa Gomes: “Não seria razoável que fosse exi-
gido ao mandatário o ‘adiantamento’ de meios próprios para execução 
ou continuação de execução do mandato, quando é o mandante como 
verdadeiro interessado que os deve fornecer.”27

Importante ressaltar que há previsão normativa específica para 
o âmbito da advocacia no que diz respeito às provisões; nesse sentido, 
o artigo 103o do Estatuto da Ordem dos Advogados dispõe:

“1 - O advogado pode solicitar ao cliente a entrega de 
provisões por conta dos honorários ou para pagamento 
de despesas, não devendo tais provisões exceder uma 
estimativa razoável dos honorários e despesas prová-
veis.
2 - Não sendo entregue a provisão solicitada, o advo-
gado pode renunciar a ocupar-se do assunto ou recusar 
aceitá-lo.
3 - O advogado apenas pode ser responsabilizado pelo 
pagamento de despesas ou quaisquer outros encargos 
que tenham sido provisionados para tal efeito pelo cliente 
e não é obrigado a dispor das provisões que tenha rece-
bido para honorários, desde que a afetação destas aos 
honorários seja do conhecimento do cliente”

Percebe-se, da leitura do Estatuto, a existência de uma legítima 
preocupação em tutelar o interesse do profissional da advocacia, a fim 
de que este não fique financeiramente prejudicado pela conduta do 
seu cliente.

Pagamento da retribuição devida

Diz-se que o mandato é presumidamente gratuito, não haven-
do, portanto, remuneração. Todavia, o mandato torna-se presumi-

26  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 86.
27  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 86.
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velmente oneroso quanto for praticado pelo mandatário como pro-
fissão28. Isto porque, historicamente, tinha-se a ideia da gratuidade, 
como explica a doutrina:

“A gratuidade, historicamente, foi compreendida como 
elemento da essência do mandato. No direito romano, 
chegou-se a dizer que mandato que não fosse gratuito 
não era mandato. No mundo contemporâneo, a situação 
se alterou. No mais das vezes, quando uma pessoa as-
sume a posição de mandatário, almeja, por profissão ou 
ofício, a obtenção de lucros, evidenciando feição econô-
mica.”29

No mesmo sentido é a doutrina de Gomes:

“Com os tempos, o princípio da gratuidade foi sofrendo 
limitações, sendo de salientar a previsão duma remune-
ração (honorarium) como reconhecimento por serviços 
que, sendo embora de carácter não jurídico, correspon-
dessem a uma actividade intelectual superior, mantendo-
-se estas situações no mandato (...)”30

Portanto, pode-se afirmar que com a advocacia ocorre a pre-
sunção da onerosidade, conforme regra do artigo 1158o do Código 
Civil e sua remuneração dá-se em consonância à regra do artigo 105o 
do Estatuto da Ordem dos Advogados, verbis:

“1 - Os honorários do advogado devem corresponder a 
uma compensação económica adequada pelos serviços 
efetivamente prestados, que deve ser saldada em dinhei-
ro e que pode assumir a forma de retribuição fixa.
2 - Na falta de convenção prévia reduzida a escrito, o 
advogado apresenta ao cliente a respetiva conta de ho-
norários com discriminação dos serviços prestados.
3 - Na fixação dos honorários deve o advogado atender 
à importância dos serviços prestados, à dificuldade e ur-
gência do assunto, ao grau de criatividade intelectual da 
sua prestação, ao resultado obtido, ao tempo despendi-
do, às responsabilidades por ele assumidas e aos de-
mais usos profissionais.”

28  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 437.
29  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 874.
30  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 8.
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Nesse sentido, é facultado ao advogado exigir do mandante 
que providencie uma provisão de honorários (que não se confunde 
com a provisão de despesas), de modo que terá o direito de renunciar 
ao mandato se o mandante assim não proceder.31

Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça:

“I - O mandante está obrigado a fornecer ao mandatá-
rio os meios necessários á execução do mandato, não 
sendo razoável exigir deste o adiantamento dos meios 
próprios para execução ou continuação da execução do 
mandato.
II - É lícito ao advogado exigir, a título de provisão, quan-
tias por conta dos honorários.
III - É possível convencionar o fim a que se destina a 
provisão.
IV - Convencionado que a provisão é feita por conta dos 
honorários, só será imputada no pagamento destes, de-
vidas a final.
V - Convencionado ser por conta das despesas (facto a 
provar pelo mandante), há que provar, para do mandatá-
rio exigir que despendesse a provisão no pagamento do 
preparo, que este se continha no valor daquela, o mesmo 
valendo para as outras despesas.”32

Ainda em relação à remuneração do profissional da advocacia, 
encontra-se a proibição da chamada quota litis33, a qual constitui-se de 
um pacto mediante o qual o advogado remunera-se a partir do produto 
do resultado econômico positivo da demanda judicial por si patrocinada. 

A respeito da quota litis, o Estatuto da Ordem dos Advogados 
assim disciplina a proibição, no seu artigo 106o:

“1 - É proibido ao advogado celebrar pactos de quota litis.
2 - Por pacto de quota litis entende-se o acordo celebrado 
entre o advogado e o seu cliente, antes da conclusão de-
finitiva da questão em que este é parte, pelo qual o direito 
a honorários fique exclusivamente dependente do resul-
tado obtido na questão e em virtude do qual o constituinte 
se obrigue a pagar ao advogado parte do resultado que 
vier a obter, quer este consista numa quantia em dinhei-
ro, quer em qualquer outro bem ou valor.

31  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 89.
32  Ac. STJ de 05/28/2002, no Proc. 02B1623 (relator Araújo de Barros).
33  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 437.
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3 - Não constitui pacto de quota litis o acordo que con-
sista na fixação prévia do montante dos honorários, ain-
da que em percentagem, em função do valor do assunto 
confiado ao advogado ou pelo qual, além de honorários 
calculados em função de outros critérios, se acorde numa 
majoração em função do resultado obtido.”

Interessante questão é discutida por Araken de Assis: existiria 
dever do mandante de remunerar o mandatário caso não tenha se ini-
ciado a execução do mandato? Tomando por base o direito brasileiro, 
Araken consigna que “o mandatário somente tem direito à remunera-
ção após o início da execução do mandato”34. 

A questão mostra-se importante, pois por diversos motivos 
pode o mandato não se iniciar, incluindo as hipóteses de caso fortuito 
ou a implementação de fato impeditivo, ou, ainda, o próprio atingimen-
to do que seria objeto do mandato (por exemplo, a venda do imóvel 
objeto do mandato por outro agente).

Na hipótese de execução parcial do mandato, Araken35 sugere a 
aplicação da equidade como forma para dirimir o montante que deva ser 
pago, visto que seria injusto nada pagar, assim como poderia configurar 
enriquecimento sem causa do mandatário o recebimento integral. 

Todavia, havendo injusta revogação do mandato por parte do 
mandante, este deverá pagar na integralidade a remuneração ajusta-
da.36 Para Chaves e Rosenvald, em sentido divergente da posição de 
Araken, na hipótese de revogação sem justa causa, “a remuneração 
será devida integralmente”.37

Nos casos nos quais existe uma pluralidade de mandatários, 
Luiz da Cunha Gonçalves aponta no sentido de que, se houve efetiva 
colaboração de todos os mandatários, a remuneração deve ser dividia 
por igual entre todos; alternativamente, caso seja possível a demons-
tração da participação desigual dos mandatários, a remuneração deve 
observar tal proporção.38

34  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 98. 
35  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 98. 
36  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 99.
37  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSELVALD, Nelson – Curso de direito civil. Vol. 4. 
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 875.
38  GONÇALVES, Luiz da Cunha – Tratado de direito civil em comentário ao Có-
digo Civil Português. Volume VII, tomo II. São Paulo: Max Limonad, [s.d.], p. 604.
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Reembolso das despesas do mandatário

Desde que o mandatário não ultrapasse os limites dos poderes 
que lhe forem conferidos, é dever do mandante reembolsar as despe-
sas que foram necessárias ao cumprimento do mandato.39 

Naturalmente que esta figura somente estará presente “caso 
tenha sido convencionada a inexistência de provisão para despesas 
ou, sendo esta insuficiente, o mandatário opte por não fazer uso da 
faculdade que lhe é conferida pelo art. 1168o”, como pondera Menezes 
Leitão.40

Sobre o que sejam consideradas as despesas necessárias, 
Gomes explica:

“O legislador português socorre-se simultaneamente de 
um critério misto, subjetivo e objectivo: são as despesas 
que o próprio mandatário tenha considerado indispensá-
veis; mas no sentido de prevenir juízos de indispensabili-
dade objectivamente infundados, o critério é ‘filtrado’ por 
um juízo de razoabilidade.”41

Importante ressaltar que, a despeito do critério da “necessida-
de” da despesa, isto só se opera se antes se verificar a relação da des-
pesa com o objeto do mandato. Por óbvio que despesas desconexas 
do mandato não podem ser exigidas do mandante, cuja responsabili-
dade está associada ao mandato conferido, apenas.42 

De qualquer modo, o dever do mandante em efetuar o reembolso 
persiste mesmo que o mandato não tenha logrado o êxito pretendido, 
“mormente quanto o objecto do mandato é, de algum modo, aleatório, 
como um pleito judicial”, como consigna Luiz da Cunha Gonçalves.43

Gomes esclarece, a seu turno, que o momento de aferição da 
necessidade da despesa deve ser contemporâneo à própria despesa, 

39  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 89.
40  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 439.
41  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 90.
42  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 90.
43  GONÇALVES, Luiz da Cunha – Tratado de direito civil em comentário ao Có-
digo Civil Português. Volume VII, tomo II. São Paulo: Max Limonad, [s.d.], p. 601.
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ou seja, não deve ser aferida a necessidade após a despesa ser feita, 
pois as circunstâncias poderão se alterar.44

O autor exemplifica com a hipotética situação de um mandatá-
rio que, para vender o bem do mandante, tem despesas com publici-
dade. Imagine-se que as despesas foram inócuas, pois o futuro com-
prador tomou ciência do bem posto à venda por indicação de amigos. 
Neste caso, não se pode querer exigir do mandatário que soubesse 
que a despesa seria inócua: importa verificar que, quando a despesa 
foi feita, era de facto necessária.45

No tocante ao montante das despesas, ou seja, à possibilidade 
de que o mandatário tenha tido pouco cuidado em reduzir despesas 
possíveis, é ônus do mandante demonstrar que poderia o mandatário 
ter melhor empregado os recursos. Nesse sentido, despesas “supér-
fluas ou excessivas”46 não devem ser reembolsadas. Em obra de 1907, 
Coelho da Rocha sustentava, à luz do direito de sua época, que o 
mandante não poderia “alegar que se podia fazer mais barato”47.

À luz do direito civil brasileiro, Araken de Assis sugere solução 
diversa, sustentando, a seu turno, que “não cabe ao mandante refugar 
as despesas efetivamente realizadas sob o pretexto de que poderiam 
ser menores, na medida em que, confiando no mandatário, entregou 
ao seu tirocínio o assunto, dentro do razoável”.48

Luiz da Cunha Gonçalves assim leciona a respeito da questão:

“Por isso, os velhos Domat e Pothier, seguindo os dita-
mes do direito romano, entendiam que ao mandatário 
só deviam ser reembolsadas as despesas razoáveis. As 
despesas inúteis ou desnecessárias não se reembolsam; 
as excessivas reduzem-se.”49

44  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 90.
45  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 90.
46  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 439.
47  ROCHA, M. A. Coelho – Instituições de direito civil portuguez. Rio de Janeiro: 
Livreiro Editor, 1907, p. 307.
48  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 101.
49  GONÇALVES, Luiz da Cunha – Tratado de direito civil em comentário ao Có-
digo Civil Português. Volume VII, tomo II. São Paulo: Max Limonad, [s.d.], p. 602.
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Por fim, deve-se observar que as despesas a serem ressarcidas 
devem ser objeto de incidência de juros legais, os quais contam desde 
o efetivo desembolso. Não há em tais juros natureza moratória, mas sim 
compensatória50, na medida em que “desde sua aplicação, as quantias 
despendidas foram utilizadas para proveito do mandante tendo deixado 
de ser frutíferas para o mandatário”51. Mesmo nas hipóteses de mandato 
gratuito e nas hipóteses em que a execução do mandato não tenha êxito 
serão devidos os juros legais em razão das despesas havidas.

Indenização pelo prejuízo sofrido pelo mandatário

A origem do dever do mandante de indenizar o prejuízo sofrido 
pelo mandatário tem origem no direito romano, conforme Araken de 
Assis, e sustenta-se no fato de que o prejuízo não ocorreria se o man-
dato não fosse aceito pelo mandatário.52 

A regra atual do Código Civil entendeu por melhor delimitar a 
responsabilidade pela indenização por prejuízos sofridos pelo man-
datário: a regra anterior não delimitava com clareza as causas da in-
denização; no sistema atual, todavia, explicita-se que “o mandante só 
deve indemnizar os danos sofridos pelo mandatário, que sejam con-
sequência do mandato, excluindo-se desta forma os danos que com o 
mandato têm uma relação de mera ocasionalidade”53. 

Assim, institui-se o critério da causalidade (a qual deve ser de-
monstrada pelo mandatário)54, em detrimento do critério da temporali-
dade, incidindo à espécie a responsabilidade objectiva.55 

Conforme a lição de Gomes:

“Consagra-se deste modo, a cargo do mandante, uma 
responsabilidade objectiva, que tem como fundamento a 

50  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 439.
51  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 91.
52  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 103.
53  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 92.
54  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 440.
55  LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes – Direito das obrigações. Vol III. 11a ed. 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 439.



DIREITO CIVIL: TÓPICOS ESPECIAIS 60

própria relação de mandato: o mandante, como titular do 
interesse que é, como parte que retira as ‘vantagens’ do 
acto, deve suportar as ‘desvantagens’.”56

Todavia, a responsabilidade do mandante é excluída quando 
verifica-se que os danos sofridos pelo mandatário tiveram origem em 
culpa, seja do próprio mandatário, seja de terceiro.57 É o que ocorre no 
exemplo de Araken de Assis, na hipótese em que o mandatário seja 
autuado em razão de infrações de trânsito cometidas por descuido 
seu: naturalmente que não poderá transferir o ônus ao mandante.58

Nesse sentido, também é a lição de Luiz da Cunha Gonçalves:

“De igual modo, o mandante não é obrigado a indemnizar 
o mandatário de multas que este pagou, pela sua pró-
pria negligência em executar as posturas municipais ou 
qualquer outra obrigação legal; nem das perdas e danos 
que pagou a terceiro, por culpa sua, embora durante o 
exercício do mandato, por exemplo, em consequência de 
um atropelamento causado por automóvel, quando ia em 
serviço do mandante.”59

De qualquer modo, o direito de se indenizado pode existir seja 
nos contratos onerosos, seja nos contratos gratuitos.60

Conclusão

O contrato de mandato é de extrema relevância para os opera-
dores do direito e para a sociedade em geral, na medida em que viabi-
liza a realização de atos e negócios sem a necessidade da presença 
de todos os interessados.

O primeiro elemento objeto de análise foi a autonomia privada, 
a partir da qual confere-se ao mandato sua possibilidade de existência 
e larga margem de discricionariedade para os contratantes.

56  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 92.
57  GOMES, Manuel Januário da Costa – Contrato de mandato. Lisboa: AAFDL, 
2012, p. 92.
58  ASSIS, Araken de – Contratos nominados. São Paulo: RT, 2005, p. 101.
59  GONÇALVES, Luiz da Cunha – Tratado de direito civil em comentário ao Có-
digo Civil Português. Volume VII, tomo II. São Paulo: Max Limonad, [s.d.], p. 602.
60  GONÇALVES, Luiz da Cunha – Tratado de direito civil em comentário ao Có-
digo Civil Português. Volume VII, tomo II. São Paulo: Max Limonad, [s.d.], p. 603.
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A respeito do contrato, verificaram-se diversos desdobramen-
tos atinentes às obrigações do mandante: o dever de lealdade e coo-
peração, enquanto consectário dos deveres gerais da civilística; o de-
ver de alcançar os meios necessários, tendo em vista que o contrato 
é executado por conta do mandante; o dever de retribuição, quando 
ajustar-se a remuneração para os casos em que o mandato não seja 
gratuito; o dever de reembolso das despesas legítimas do mandatário, 
pois não cabe a este suportar o ônus da execução do mandato; o de-
ver de indenizar o mandatário pelos prejuízos que sejam decorrência 
do múnus.

Deste modo, tem-se que o Código regula com adequação os 
principais elementos necessários, deixando à doutrina a descrição 
dos pormenores para questões mais intrincadas.
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RESUMO
Este artigo procura, a partir de concepções filosóficas que reconhecem 
a distinção entre texto e norma, propor um modelo de distinção entre 
espécies normativas que permita a convivência simultânea de duas ou 
mais espécies ambas reconduzíveis a um mesmo dispositivo legal. As-
sim, um único artigo de lei (texto), após a interpretação, pode dar azo, 
ao mesmo tempo, a regras e princípios (normas), que coexistem no or-
denamento. A partir desta concepção, sugere-se que a boa-fé objetiva 
é categoria que comporta inúmeras normas de espécies diferentes. A 
vedação ao venire contra factum proprium, por exemplo, é uma regra. 
A orientação interpretativa segundo a boa-fé, dos contratos e decisões 
judiciais, por exemplo, é um postulado hermenêutico. A norma que 
orienta os contratantes a buscarem como fim aquele fim buscado por 
todas estas regras – um ambiente de contratação leal, pode-se dizer, é 
um princípio. O marco teórico é Humberto Ávila.
Palavras-chave: regras; princípios; boa-fé.

ABSTRACT
This article aims at discussing the distinction between text and norm 
and the idea of rules, principles and postulates as inclusive alternatives, 
and the impacts of this conceptions in the discipline of good faith. It is 
proposed that the good faith is a category that includes both rules (as 
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the nemo potest venire contra factum proprium), principles and postu-
lates. The theorical basis for all that is Humberto Ávila.
Keywords: rules; principles; good faith.

1. INTRODUÇÃO

Aponta-se que uma das mais importantes alterações trazidas 
pelo Código Civil de 2002 foi a previsão da boa-fé no art. 422. Atual-
mente percebe-se que há uma pluralidade de normas, todas alberga-
das no que se costuma chamar de “princípio da boa-fé” e reconduzí-
veis, assim, ao texto do art. 422. Cite-se, rapidamente, alguns exem-
plos: (i) a vedação ao comportamento contraditório (a máxima nemo 
potest venire contra factum proprium); (ii) a proteção conferida pela 
exceptio doli; (iii) a vedação a que alguém se beneficie do próprio agir 
antijurídico (tu quoque); (iv) o dever de o credor mitigar as próprias 
perdas (duty to mitigate the loss); (v) a exigência de que se atribua aos 
termos contratuais o significado que “corresponder à boa-fé” (art. 113, 
§ 1º, III do CC/02).

Em todos estes casos, têm-se diversas facetas da “boa-fé”. 
Cada uma delas pode ser considerada como um possível significado 
do dever de os contratantes agirem em conformidade com a boa-fé 
(preconizado pelo art. 422). Desta maneira, ainda que comumente se 
fale em boa-fé objetiva como um princípio, parece possível que, do art. 
422, possam ser também obtidas regras (como parece ser a vedação 
ao comportamento contraditório) e postulados hermenêuticos (como 
parece ser o dever de interpretação segundo a boa-fé), por exemplo.

Por meio deste trabalho pretende-se comparar as ideias exis-
tentes a respeito da boa-fé (e do art. 422 de forma geral), com as 
lições de Humberto Ávila, sobretudo em seu livro mais conhecido, o 
“Teoria dos Princípios”. Para Humberto Ávila, um mesmo dispositivo 
pode dar azo a múltiplas normas (que podem coexistir) e, assim, es-
tar relacionado a múltiplas espécies normativas. As normas, para o 
autor, se subdividem em ao menos três espécies normativas: regras, 
princípios e postulados normativos, estes últimos se subdividindo em 
hermenêuticos e aplicativos. Assim, para Ávila, um mesmo dispositivo 
pode expressar, ao mesmo tempo, regras, princípios e postulados.
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Com esta comparação, pretende-se questionar sobre a coexis-
tência de regras, princípios e postulados normativos reconduzíveis ao 
art. 422 (ponto 2). Em seguida propõe-se discussão sobre a eficácia 
das normas a respeito da boa-fé, conforme seu enquadramento nas 
mencionadas espécies normativas (ponto 3).

2. DA DISTINÇÃO ENTRE TEXTO E NORMA À IDEIA DE PRINCÍPIOS 
E REGRAS COMO ALTERNATIVAS INCLUSIVAS

Texto e norma não se confundem. O que o legislador produz, 
rigorosamente falando, são textos normativos. O que regula a vida das 
pessoas (i. e. as normas) é o conteúdo de significado atribuído pelo apli-
cador ao texto normativo. Em outras palavras, a norma não é o texto ela-
borado pelo legislador, mas aquilo que o juiz decide ser o significado do 
texto elaborado pelo legislador.1 Aarnio demonstra, a partir de Wittgens-
tein, que as palavras não têm significado até que sejam utilizadas em 
jogos de linguagem,2 ocasião em que às palavras se atribui significado. 
O significado das palavras só passa a existir quando as pessoas a elas 
atribuem significado.3 Não é por outra razão que, qualquer interpretação 
que pretenda “descobrir” algum “significado objetivo” das palavras, no 
máximo poderá ou adscrever às palavras o significado que o intérprete 
entende ser aquele significado ordinariamente atribuído àquelas pala-
vras por determinadas pessoas (como os “falantes do idioma” ou “os 
juízes”) ou, novamente adscrever às palavras o significado que o intér-
prete entende ser o sentido que o legislador pretendeu exprimir por meio 
daquelas palavras.4-5 Sempre se atribui significado, nunca se “descobre” 
um significado misticamente preexistente.

1  Como demonstra Aarnio: “Interpretar el Derecho no es una cuestión de revelar el 
sentido escondido en los textos jurídicos, o en la labor del investigador o del juez. La 
interpretación siempre está acompañada de un carácter creativo, generativo. La idea 
es dar sentido, no encontrarlo. Y como interpretación es básicamente lo mismo que 
dar sentido a algo, la base de cómo se forma el sentido está en una posición clave”. 
(AARNIO, Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre fi-
losofía del derecho. México: Fontamara, 2008. p. 16).
2  AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Lima: Palestra, 2016. p. 80-81.
3  GUASTINI, Riccardo. Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè Editore, 2011. 
p. 403-407.
4  CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Per-
rot, 1986. p. 56-58.
5  CÔTÉ, Pierre-André. Interprétation des lois. Montreal, 1999. p. 361 et seq.
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Com este quadro filosófico em mente fica fácil compreender o 
que quer dizer Uberto Scarpelli ao dizer que “as normas não existem”. 
Elas não existem sem interpretação. O legislador elabora um texto. 
Quem quer que pretenda chegar a uma norma terá de interpretar o 
texto (lhe atribuir sentido).6 Também fica claro que erram aqueles que 
dizem que o jurista interpreta normas: ele interpreta textos. Como de-
monstra Riccardo Guastini, “a interpretação jurídica tem por objeto, 
propriamente falando, não normas, mas textos ou documentos norma-
tivos”. Desta forma, “a norma constitui não o objeto, mas o resultado 
da atividade interpretativa”. Pensar de outra forma, cria uma “falsa im-
pressão de que o significado dos textos normativos (isto é, as normas 
propriamente ditas) preexistiria à interpretação, de modo que os intér-
pretes teriam que dele simplesmente tomar conhecimento”.7

Sendo assim, qualquer um que pretenda refletir sobre o direito 
na contemporaneidade não pode ignorar as inúmeras contribuições 
dos filósofos do direito, que deixam claro que texto e norma não se 
confundem e que a norma é o significado atribuído pelo juiz ao texto.8 

Se é verdade que o juiz tem um papel ativo na decisão sobre quais 
normas fazem parte do ordenamento jurídico, entra em jogo invariavel-
6  Conforme Uberto Scarpelli: “Potremmo dire paradossalmente che le norme non 
esistono: non esistono come enti a sé, indipendentemente dai procedimenti inter-
pretativi. Una norma è soltanto il punto di arrivo di un procedimento interpretativo, 
né può essere espressa se non affidandola a un enunciato o insieme di enunciati 
che dovranno a loro volta essere reinterpretati da chi voglia intenderne il significato 
e ritrovare la norma” (SCARPELLI, Uberto. “Norma”, In. Gli strumenti del sapere 
contemporaneo. Torino, 1985, p. 570). 
7  Explica Guastini: “L’interpretazione giuridica ha ad oggetto, propriamente parlan-
do, non già ‘norme’, ma testi o documenti normativi [...] la norma costituisce non già 
l’oggetto, bensì il risultato dell’attività interpretativa [...] parlando di interpretazione 
di ‘norme’ si crea la falsa impressione che il significato dei testi normativi (ossia le 
norme propriamente dette) sia interamente precostituito all’interpretazione, sicché gli 
interpreti non avrebbero che da prenderne conoscenza”. (GUASTINI, Riccardo. Inter-
pretare e Argomentare. Milano: Giuffrè Editore, 2011. p. 8-9).
8  Apenas para finalizar o ponto, talvez o autor que exponha com maior clareza a 
questão seja John Chipman Gray: “After all, it is only words that the legislature utter; it 
is for the courts to say what this words mean: that is it is for them to interpret legislative 
acts [...] And this is the reason why legislative acts, statutes, are to be dealt as sources of 
Law, not as part of the Law itself. [...] statutes do not interpret themselves; their mea-
ning is declared by the courts, and it is with the meaning declared by the courts, and 
with no other meaning, that they are imposed upon the community as Law” (GRAY, 
John Chipman. The nature and sources of the Law. Columbia: University Press, 
1972. p. 124 e 170). Para sustentação semelhante no civil law, cf. SACCO, Rodolfo. 
L’interpretazione. Turim, 1999. p. 175-200.
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mente seus interesses, seus sentimentos de justiça, seus métodos in-
terpretativos de preferência, as construções dogmáticas com as quais 
ele mais se identifica etc. Estes elementos, que sempre influenciam na 
decisão interpretativa e variam a depender do intérprete, 9 ao lado de 
defeitos da própria elaboração legislativa que podem ou não existir,10 

conforme Guastini, tornam até mesmo o texto que aparenta ser mais 
claro um texto equívoco.11 Diz-se equívoco o texto ao qual se pode 
atribuir mais de um significado, ou seja, mais de uma norma.12 Quando 
estes significados (estas normas) podem coexistir, diz-se que o texto 
é complexo.13 Segundo Guastini, praticamente todo dispositivo legal é 
complexo, isto é: praticamente todo dispositivo legal dá azo a mais de 
uma norma, após a interpretação.14 Ao final deste ponto, espera-se ser 
possível esclarecer que a complexidade dos textos e sua onipresença 
é praticamente óbvia em um ordenamento coerente.

Por ora o que interessa é perceber que é a partir das lições dos 
filósofos até aqui citados que Humberto Ávila escreveu seu “Teoria dos 
Princípios”. Na verdade, as primeiras palavras da obra são as seguin-
tes: “normas não são textos”. Ávila concorda com o que dissemos: “os 
dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as normas, no 
seu resultado”.15 Não é por acaso que o prefácio da edição italiana da 
obra foi escrita por Guastini, que afirmou que “H.Á compartilha da opi-
nião de quem escreve uma concepção realista da interpretação, que 
parte da distinção entre disposições normativas e normas”.

Percebendo que texto e norma não se confundem, sendo esta 
última fruto da interpretação do juiz, e percebendo que os juízes podem 
perfeitamente atribuir a um mesmo texto múltiplos significados que co-
existem entre si, Humberto Ávila enuncia que regras e princípios são 
alternativas inclusive e não exclusivas. Vale transcrever suas palavras:

A proposta aqui defendida diferencia-se das demais por-
que admite a coexistência das espécies normativas em 

9  GUASTINI, Riccardo. Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè Editore, 2011. 
p. 46-52.
10  Ibidem. p. 39-44.
11  Ibidem p. 402.
12  Ibidem. p. 39.
13  Ibidem. p. 41.
14  Ibidem. p. 65-67.
15  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 50.
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razão de um mesmo dispositivo. Um ou mais dispositi-
vos podem funcionar como ponto de referência para a 
construção de regras, princípios e postulados. Ao invés 
de alternativas exclusivas entre as espécies normativas, 
de modo que a existência de uma espécie excluiria a 
existência das demais, propõe-se uma classificação que 
alberga alternativas inclusivas, no sentido de que os dis-
positivos podem gerar, simultaneamente, mais de uma 
espécie normativa.16

É claro que para se compreender o que se diz é necessário 
perceber que texto e norma não se confundem. É necessário perceber 
que a construção das normas passa pelo juiz e que este pode (não se 
discute se ele deve fazer isso, mas é verdade que ele pode e o faz) 
atribuir a um mesmo dispositivo diferentes significados ao mesmo 
tempo (diferentes normas que coexistem em harmonia).

Neil MacCormick traz em “Rhetoric and the Rule of Law” que 
um conjunto de normas é considerado coerente quando pode ser re-
conduzido a valores ou princípios comuns.17 Um princípio, na esteira 
de Ávila, é uma norma que estabelece um estado de coisas a ser con-
cretizado.18 Esse estado de coisas é valoroso ao sistema, sendo assim 
o princípio demanda a concretização de um valor sem especificar 
quais atos devem ser praticados para sua persecução.19 Desta forma, 
toda norma integrante de um conjunto coerente de normas (como pre-
tende ser o Ordenamento brasileiro) é reconduzível a um princípio ou 
valor comuns a outras normas do conjunto. Assim, toda norma coeren-
te com o ordenamento têm seu fundamento reconduzível a um estado 
de coisas a ser perseguido (ou seja, a um valor) ou a uma outra norma 
que ordena a persecução deste estado de coisas (isto é, um princípio). 
Como o valor almejado pela regra é caro ao Ordenamento, o mesmo 
dispositivo que autoriza a regra também autoriza um princípio. Daí se 

16  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 92.
17  Escreve MacCormick: “Thus the coherence of norms (considered as some kind 
of a set) is a matter of their ‘making sense’ by being rationally related as a set, ins-
trumentally or intrinsically, to the realization of some common value or values. This 
is also expressible as a matter of fulfilling some more or less clearly articulated com-
mon principle or principles.” (MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rule of Law: a 
theory of legal reasoning. Oxford: University Press, 2005. p. 193).
18  ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 96-98.
19  MACCORMICK, Neil. Op. Cit. p. 192.
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dizer que um texto que após a interpretação faz surgir uma regra (uma 
norma descritiva de um comportamento) também pode fazer surgir 
uma outra norma, desta vez um princípio - pois toda regra tem uma 
finalidade que lhe é sobrejacente.20

O fato é que, se a regra for coerente com o sistema, poderá ser 
reconduzida a um valor caro ao Ordenamento. Se este valor é caro ao 
ordenamento, em relação à regra pode ser autonomizado um princípio 
que demanda a busca por esse valor.

Explica Humberto Ávila que “um dispositivo cujo significado 
preliminar determina um comportamento para preservar um valor, 
caso em que seria enquadrado como uma regra, permite que esse 
valor seja autonomizado para exigir outros comportamentos, não des-
critos, necessários à sua realização”.21-22

3. REGRAS E PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ

Se uma mesma palavra ou conjunto de palavras do legislador 
pode dar azo a mais de uma norma ao mesmo tempo (inclusive a re-
gras, princípios e postulados normativos aplicativos simultaneamente) 
é de se questionar se isso não ocorre com os dispositivos a respeito 
da boa-fé. A relevância desta análise se coloca no sentido de que, a 
depender da espécie normativa a qual uma norma faz parte, sua apli-
cação judicial está sujeita a um diferente controle e a uma diferente 
justificação, como demonstra Ávila.23

A boa-fé subjetiva não exprime exatamente uma norma, mas 
um elemento do suporte fático de regras que disciplinam, por exemplo, 
a indenizabilidade de benfeitorias.24 Ela pouco nos interessa. A boa-fé 

20  ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 104.
21  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 93-94.
22  O próprio Dworkin, que defende que o juiz descobre o direito, afirma que “o direito 
- os direitos e deveres que decorrem de decisões coletivas tomadas no passado e 
que, por esse motivo, permitem ou exigem coerção - contêm não apenas o conteúdo 
explícito dessas decisões, mas também, num sentido mais vasto, o sistema de princí-
pios necessários à sua justificativa” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 273-274).
23  ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 98-104.
24  SILVA, Jorge Cesar F. da. Princípios de Direitos das Obrigações no novo Código 
Civil. In. SARLET, Ingo Wolfgang. O novo Código Civil e a Constituição. Curitiba: 
Livraria do Advogado, 2006. p. 116-117.
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objetiva, por sua vez, acumula três funções, quais sejam: (i) função 
interpretativa; (ii) função integrativa; e (iii) função de controle.25 Neste 
trabalho só se analisará as duas primeiras.

A função interpretativa, corporificada no art. 113 do CC/02, exi-
ge que se interprete o contrato de acordo com a boa-fé, podendo-
-se inclusive deixar de lado o sentido literal do instrumento contratual, 
se for o caso. A doutrina aponta que a função interpretativa se dirige 
ao magistrado, para que atribua sentido aos negócios a partir de um 
raciocínio calcado na boa-fé.26 Deve o julgador, assim, raciocinar da 
seguinte forma: (i) atendo-se mais à intenção do contratante e me-
nos à literalidade do que escreveu-se; (ii) analisar o comportamento 
posterior das partes e o que ele diz a respeito do que os contratantes 
entenderam ao longo da relação como significado das cláusulas; (iii) 
analisar a racionalidade econômica nas partes no momento da con-
tratação para decidir qual teria sido a mais razoável negociação, tor-
nando-se importante aqui eventuais trocas de mensagens anteriores 
à celebração, por exemplo; (iv) favorecer a parte que não redigiu as 
cláusulas, sobretudo as que forem ambíguas.27

Aqui é possível reconstruir um postulado hermenêutico, uma 
metanorma que estabelece a forma adequada de se atribuir significa-
do a textos dotados de força normativa.28 O dever de o juiz interpretar 
o contrato segundo a boa-fé é uma metanorma, orientando a forma de 
aplicação e de construção das normas. Ainda que com aplicabilidade 
restrita ao âmbito negocial, ela está ao lado das diretivas de interpre-
tação jurídica.29 Isso implica, por exemplo, que a adoção da diretiva 
de interpretação “segundo a boa-fé” não demanda justificação externa 
normativa: ela é o próprio argumento que justifica. Se o juiz interpreta 
segundo a boa-fé, não cabe exigir que ele justifique porque adotou tal 

25  ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano C. de. Curso de Direito Civil: Contra-
tos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 181.
26  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Es-
pécie. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 116.
27  Ibidem. p. 116-119.
28  Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 168-169.
29  Sobre o tema, cf. CHIASSONI, Pierluigi. Técnicas da Interpretação Jurídica. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 130 et seq.
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critério - o importante é que, se ele interpretar segundo a boa-fé apon-
te na petição que adotou tal método interpretativo.30

Abordada a função interpretativa, passa-se à função integra-
tiva. A função integrativa traz deveres anexos ao dever de cumprir a 
prestação contratada.31 Como deveres anexos é possível enumerar 
exemplificativamente alguns: (i) o dever de cuidado (securité), isto é, 
o dever proteger o outro contratante contra danos;32 (ii) o dever de 
cooperação, “impondo a abstenção sobre qualquer conduta capaz de 
falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar o jogo das prestações 
por elas consignado”;33 (iii) o dever de esclarecer e informar;34 (iv) a 
proibição do venire; (v) a obrigatoriedade de o credor mitigar as pró-
prias perdas (duty to mitigate the loss); (vi) a proibição do agir doloso, 
com consequente proteção mediante exceptio doli.35

Em todos estes casos, a norma descreve uma conduta como 
proibida ou obrigatória. A reconstrução doutrinária e jurisprudencial de 
sentido dos textos levou a normas respeitantes à boa-fé objetiva que 
descrevem comportamentos como proibidos ou obrigatórios. Todos 
os exemplos acima elencados são, portanto, regras - não princípios.36 

Acontece que o modo de aplicação das regras é diferente do modo de 
aplicação dos princípios. A aplicação das regras “exige a avaliação da 
correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte 
ou nos princípios que lhes são sobrejacentes, entre a construção con-
ceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos”.37 

Sendo assim, em regra, quando invoca-se a proibição ao venire o juiz 
deve apenas verificar se os fatos correspondem ao descrito na nor-
ma como venire contra factum proprium. Não cabe, em regra, discutir 
caso a caso se os efeitos da proibição ao venire concretiza algum 

30  Ibidem. p. 31-38.
31  ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano C. de. Curso de Direito Civil: Contra-
tos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 183.
32  Ibidem. p. 188; MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 198.
33  ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano C. de. Curso de Direito Civil: Contra-
tos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 189.
34  Ibidem. p. 191.
35  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Es-
pécie. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 131 et seq.
36  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 104.
37 Ibidem. Loc. Cit.
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estado de coisas desejável (como teria de ser avaliado se tratasse-se 
de um princípio).

Por outro lado, como afirmado anteriormente, toda regra existe 
para uma finalidade: pressupõe-se que a regra é sempre capaz de 
concretizar sua finalidade, por isso, de ordinário isso não pode ser 
discutido. Porém a aplicação de uma regra, só faz sentido se, no caso 
concreto, possibilitar a concreção de seus objetivos. Sendo assim, 
ainda que exista uma regra em nosso Ordenamento que proíbe o ve-
nire, por exemplo, o postulado da razoabilidade-equidade, sobretudo 
aplicável às regras, “exige a consideração do aspecto individual do 
caso nas hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela 
generalização”, isso porque “para determinados casos, em virtude de 
determinadas especificidades, a norma geral não pode ser aplicável, 
por se tratar de caso anormal”.38 Em outras palavras: apenas excepcio-
nalmente se pode deixar de aplicar a regra que proíbe o venire. Mas 
quando, em casos excepcionais, estiverem presentes os requisitos 
de superabilidade das regras, o postulado da razoabilidade- equidade 
impõe que ele não seja aplicado.39

Mais do que isso: como existem regras da boa-fé consolidadas 
em doutrina e jurisprudência, a boa-fé ganha uma dimensão de ga-
rantidora de segurança jurídica. Conforme Humberto Ávila, a existên-
cia de regras traz como contributo aumento da segurança jurídica por 
meio da redução das incertezas, por meio de redução de arbitrarieda-
des e por meio de possibilitação de coordenação entre as pessoas.40

Voltando ao exemplo do venire: todos da comunidade jurídica 
e da prática contratual sabem reconhecer um venire e sabem de sua 
proibição. Assim, a vedação ao venire traz uma dimensão de segurança 
jurídica aos contratantes, que passam a saber que, salvo em situações 
excepcionais, o venire será reprimido pelo juiz. Isso traz como conse-
quência que a superação da regra do venire (isto é, sua não aplicação) 
exige avaliação sobre os impactos na segurança jurídica. Assim, só 
pode deixar de aplicar a regra do venire o juiz que demonstrar (e expor 
suas razões em decisão) não apenas que a não aplicação não afeta a 
38  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 200.
39  Ibidem. p. 143.
40 Ibidem. 141-143.
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finalidade da norma, mas também que ela não afeta o sobreprincípio 
da segurança jurídica.41 Trata-se de condições de superabilidade muito 
mais rígidos do que o simples sopesamento de princípios a la Alexy.

Para finalizar, verifica-se que as regras da boa-fé buscam uma 
finalidade. Os dizeres de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Fa-
rias deixam claro o que dissemos sobre o coerentismo de MacCormick 
algumas páginas atrás:

De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justifica-
ção no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu 
agir na cooperação e na retidão, garantam a promoção 
do valor constitucional do solidarismo, incentivando o 
sentimento de justiça social, com repressão a todas as 
condutas que importem em desvio aos parâmetros se-
dimentados de honestidade e lisura. Seria, em uma última 
instância, a tradução no campo jurídico do indispensável 
cuidado e da estima que devemos conceder ao nosso 
semelhante.42

As regras da boa-fé a que fizemos referência anteriormente se 
justificam pela busca de um estado de coisas: um estado de coisas 
em que os contratantes ajam de forma solidária, tratando o outro como 
gostariam de ser tratados eles mesmos. Há aí um princípio: uma nor-
ma que demanda a concreção de um fim. E para obtenção deste fim, 
admite quaisquer condutas cujos efeitos sejam adequados, necessá-
rios e proporcionais em sentido estrito à obtenção do fim.43 Além disso, 
enquanto princípio, esta norma não tem, como têm as regras, preten-
são de decidibilidade e abarcância, mas de complementaridade e par-
cialidade.

44 Isto significa que o juiz, para aplicar o princípio da boa-fé, 
deve, além das razões da norma, deve levar em conta outras razões.

4. CONCLUSÃO

Esta pesquisa, ainda que apenas preliminar e deixando espa-
ço para posteriores estudos, permitiu identificar algumas das diversas 
41  Cf. Ibidem. p. 143-149.
42  ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano C. de. Curso de Direito Civil: Contra-
tos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 176-177.
43  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 213 et seq.
44 Ibidem. p. 102-104.
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facetas da “boa-fé objetiva”. Permitiu verificar que, conforme nossa 
hipótese inicial, de fato, dentre os vários sentidos atribuídos aos dis-
positivos que mencionam a “boa-fé”, alguns se colocam como regras, 
alguns como princípio e outros como postulados.

Parece possível, dentre as conclusões a que chegamos, desta-
car as seguintes:

(i) Os dispositivos a respeito da boa-fé em nosso Ordenamento 
dão azo a inúmeras normas que coexistem;

(ii) Identificamos inúmeras regras relacionadas à boa-fé, as quais 
devem ser, doravante, aplicadas como sendo regras, não como 
sendo princípios;

(iii) Identificamos ao menos um postulado hermenêutico e um prin-
cípio relacionado à boa-fé, os quais devem, doravante, ser apli-
cados como tal;

(iv) Entende-se que, como há inúmeras regras relacionadas à boa-
-fé, a boa-fé passa a ter uma dimensão de proteção à seguran-
ça jurídica.
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CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL LIABILITY

Eduardo Fantin Prezepiorski
Universidade Federal do Paraná Curitiba – Paraná

eduardo.prezepiorski@gmail.com

RESUMO
Este artigo procura discutir de forma crítica a distinção entre a res-
ponsabilidade contratual e extracontratual no direito brasileiro contem-
porâneo. Inicia-se por um resgate das distinções clássicas, trazendo 
definições doutrinárias e seus impactos práticos. Adiante, ressalta as 
principais críticas à própria divisão, sobretudo através da apresenta-
ção de casos limítrofes – como a responsabilidade pré-contratual e 
aquela derivada de desrespeito à tutela externa do crédito – e da apre-
sentação de ideias de Genaro Carrió a respeito da função das classi-
ficações. Com isso, busca-se refletir sobre o lugar ocupado por esta 
que já foi chamada de summa divisio da responsabilidade civil.
Palavras-chave: responsabilidade civil contratual; responsabilidade civil 
extracontratual; responsabilidade pré-contratual; tutela externa do crédito.

ABSTRACT
This article aims at critically discussing the distinction between the juri-
dical regime of damages arising from torts and those arising from brea-
ch of contractual obligations in Brazilian law. After pointing out the main 
classical definitions and differences between those two categories, it 
approaches some problems of these division. Finally, it tries to reflect 
about the place occupied by that which was once called the summa 
divisio of civil law countries Law of Torts.
Key-words: contractual liability; non-contractual liability; pre-contrac-
tual liability; external credit protection.

mailto:eduardo.prezepiorski%40gmail.com?subject=


DIREITO CIVIL: TÓPICOS ESPECIAIS 77

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objeto a distinção entre responsabilidade 
civil contratual e extracontratual, as críticas que cabem a esta divisão 
e a reflexão sobre seu papel no direito brasileiro contemporâneo.

A pesquisa se justifica sobretudo diante de questões práticas 
dependentes da distinção, cuja importância foi recentemente reafirma-
da pelo STJ em julgados envolvendo sobretudo dúvidas sobre o regi-
me de prescrição aplicável a cada um dos tipos de responsabilidade.

O método utilizado é essencialmente a revisão bibliográfica, 
buscando-se comentários sobre a distinção entre autores clássicos 
como Francisco Amaral, Fernando Noronha e Antunes Varela e tam-
bém contemporâneos como Flávio Tartuce e Judith Martins-Costa. 
São bem-vindas, também, contribuições da filosofia do direito e refle-
xões sobre a metodologia do direito, ocasião em que a obra de Genaro 
Carrió ganha destaque. Também é de relevância o levantamento de 
alguns precedentes do STJ de importância na matéria.

Espera-se, com este artigo, poder-se revisar o que clássica e 
contemporaneamente se diz sobre esta “summa divisio” da respon-
sabilidade civil e, com olhar crítico, refletir o lugar ocupado por ela no 
direito brasileiro contemporâneo.

1. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL 
E  EXTRACONTRATUAL

A distinção entre responsabilidade civil contratual e extracon-
tratual remonta ao direito liberal do século XIX. A ideologia oitocen-
tista, influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, dava grande 
importância à distinção entre o âmbito público e o privado. Isso se 
verifica dos chamados “princípios” da legalidade e da liberdade. Para 
haver a tão valorizada liberdade da época, era crucial que o Estado 
apenas pudesse fazer aquilo que estivesse previamente autorizado 
pelo legislador – que representava o povo – e que o particular pudes-
se fazer tudo aquilo que não houvesse sido proibido por ele. Desta 
maneira, também na disciplina da responsabilidade civil, tornou-se 
importante distinguir a diferença entre a disciplina jurídica que atingia 
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aqueles que causavam danos em razão de descumprimento de uma 
obrigação contratual – ocasião em que incidiriam regras moldadas aos 
conflitos entre particulares – ou em razão de descumprimento de um 
dever geral de abstenção, a ser observado por todos – ocasião em 
que a disciplina estaria mais próxima do direito público.

É esclarecedora, neste sentido, a definição de Francisco Amaral:

A responsabilidade civil contratual resulta de ilícito con-
tratual (não cumprimento ou cumprimento defeituoso de 
obrigação preexistente), e a extracontratual, aquiliana ou 
delitual, resulta de ilícito extracontratual (violação de de-
veres gerais de abstenção pertinente aos direitos absolu-
tos). A primeira decorre de violação de direitos subjetivos 
relativos, com a infração de um dever especial, enquanto 
a aquiliana nasce da ofensa a direitos subjetivos absolu-
tos, com a infração de um dever geral de observância.1

Fernando Noronha entende que a expressão “responsabilidade 
civil” pode ser compreendida em uma acepção ampla e noutra estrita. 
Para o autor, em sentido amplo, a responsabilidade civil abrange:

a)a obrigação de reparação de danos resultante do 
inadimplemento, da má execução ou do atraso no cum-
primento de obrigações negociais (isto é, nascidas de 
contratos e de negócios jurídicos unilaterais); b) as 
obrigações de reparação de danos resultantes de vio-
lação de outros direitos alheios, sejam eles individuais 
ou coletivos, sejam absolutos (como os direitos da per-
sonalidade e os reais) ou relativos (como no caso de 
direitos de crédito constituídos entre outras pessoas), 
sejam até outras situações dignas de tutela jurídica. 
Vamos designar de responsabilidade negocial a obri-
gação de reparar danos que sejam consequência do 
inadimplemento de obrigações negociais. Em contra-
posição, falaremos em responsabilidade civil em sen-
tido estrito, ou técnico, ou ainda em responsabilidade 
civil geral, para referir a obrigações que visam a repara-
ção de danos resultantes de violação de deveres gerais 
de respeito pela pessoa e bens alheios2

Amaral enuncia quatro diferenças no que concerne ao regime 
jurídico das duas espécies de responsabilidades: (i) a responsabili-
1  AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 
670.
2  NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 452.
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dade contratual deriva de relação obrigacional preexistente, enquanto 
a extracontratual se origina no momento em que se verifica o dano; 
(ii) a responsabilidade contratual supõe plena capacidade das partes 
contratantes, ao passo que a responsabilidade extracontratual pode 
ser causada por ato de incapaz; (iii) na responsabilidade contratual, 
eventual solidariedade entre os obrigados depende de prévio acordo, 
ao passo que na extracontratual decorre de lei; (iv) na responsabilida-
de contratual é o devedor inadimplente quem tem o ônus de provar a 
inexistência de culpa, na extracontratual o ônus de tal prova é do ofen-
dido.3 Antunes Varela noticia, também, vetusta orientação no sentido 
de, também a estas distinções, ressaltar que a aferição da culpa seria 
diferente em cada um dos casos: para analisar a culpa na responsabi-
lidade extracontratual, utilizar-se-ia o filtro da culpa in abtracto, ao pas-
so que para análise da culpa na responsabilidade contratual, haveria 
preferência pelo uso da culpa in concreto.4

Outras distinções práticas importantes entre a responsabilida-
de civil contratual e extracontratual são as seguintes: (i) na responsa-
bilidade contratual, admite-se, em regra, a chamada cláusula de não 
indenizar (embora haja grande rejeição quanto a sua aplicabilidade 
aos danos morais e aos contratos de consumo, por exemplo), ao pas-
so que na extracontratual, não; (ii) na responsabilidade contratual, (ii.a) 
havendo descumprimento de obrigação positiva e líquida constitui-se 
o devedor de pleno direito em mora e, na data do termo, inicia-se a in-
cidência dos juros de mora (mora ex re), (ii.b) havendo descumprimen-
to de obrigação sem que houvesse termo a mora se constitui mediante 
interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), ao passo que 
(ii.c) na responsabilidade extracontratual, a mora se inicia na data do 
cometimento do ilícito (mora ex re, ou presumida);5 e (iii) na responsa-
bilidade extracontratual, a pretensão de ressarcimento prescreve em 3 
anos, ao passo que na contratual, prescreve em 10 anos.6

3  AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 671.
4  ANTUNES VARELA, João de Matos. Das Obrigações em Geral. Coimbra: Alme-
dina, 1970. p. 395-396.
5  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 247-264.
6  Cf. tópico 3, infra.
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2. CRÍTICAS À DISTINÇÃO
2.1 PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS

Um primeiro comentário crítico que pode ser feito no tocante à 
summa divisio entre responsabilidade contratual e extracontratual, diz 
respeito a esta terminologia.

Fernando Noronha ressalta que a expressão “responsabilidade 
contratual” é inadequada pois leva a crer que a disciplina em questão 
apenas abarca os danos derivados de descumprimento de contratos. 
No entanto, ela se estende a danos causados no âmbito, por exemplo, 
dos atos unilaterais de vontade, como a promessa de recompensa ou 
o enriquecimento sem causa. Falar em responsabilidade contratual e 
extracontratual leva a crer que há disciplina diferente para os danos 
causados por descumprimento de contrato e aquela aplicável a negó-
cio jurídicos unilaterais – o que, para Noronha, não ocorre. O doutrina-
dor também problematiza a terminologia “responsabilidade aquiliana”, 
empregada correntemente como sinônima da responsabilidade extra-
contratual, extranegocial, ou, enfim, stricto sensu. Para Noronha, falar 
em responsabilidade aquiliana remete à responsabilidade prevista na 
lex Aquilia de damno, do século III a.C., diploma romano que introdu-
ziu uma responsabilidade baseada na culpa, ou seja, rigorosamente 
subjetiva. O autor entende, assim, que essa expressão só poderia ser 
utilizada para se referir à responsabilidade em sentido estrito nos ca-
sos de responsabilidade subjetiva – nunca para a responsabilidade 
objetiva.7

2.2 ALGUNS CASOS NOTÁVEIS

Há alguns casos que geram certas dúvidas sobre a atualidade 
da divisão da responsabilidade civil em contratual e extracontratual. 
Notadamente, os casos de responsabilidade pré- e pós-contratual e o 
caso da responsabilidade derivada de desrespeito à tutela externa do 
crédito são o que se pode chamar de casos limítrofes, ou de zona de 
penumbra, em que há igualmente bons argumentos para compreen-

7  NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
454-456.
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der-se que se trata de responsabilidade contratual quanto extracontra-
tual. Também, os casos de danos derivados de fato do produto ou do 
serviço merecem destaque.

2.2.1 Responsabilidade pré-contratual e pós-contratual

Chama-se de responsabilidade pré-contratual aquela que de-
corre de danos causados durante a fase de puntuação para futura 
celebração de contrato. Normalmente, isso ocorre quando uma das 
partes durante as negociações preliminares – ou seja, antes da pro-
posta inicial, de modo que fala-se em um momento em que não há 
vinculação de nenhuma das partes à conclusão ou cumprimento do 
contrato – abruptamente interrompe o contato, o que causa dano ao 
declaratário.

O fundamento para a responsabilidade pré-contratual é nor-
malmente considerado como sendo a boa-fé objetiva – donde decorre 
a necessidade de respeito às legítimas expectativas de todos os envol-
vidos no negócio. Tendo como base a boa-fé objetiva, muitos afirmam 
que tratar-se-ia de responsabilidade contratual com fundamento no 
art. 422 do CC/02. No entanto, o fato é que durante as negociações 
preliminares não há contrato. O contrato só passa a existir enquanto 
fato jurídico da espécie negócio jurídico com características peculiares 
no momento do choque de vontades – quando, após uma proposta, 
há uma aceitação (ao menos para os contratos consensuais, mas no 
caso dos contratos reais, o negócio se conclui pela tradição da coisa, 
igualmente não lhe basta meras tratativa preliminares ou mera propos-
ta). Se é verdade que na fase de puntuação ainda não houve proposta 
e nem aceitação, ainda não há contrato, de modo que não seria pos-
sível haver responsabilidade contratual. Daí que, por este raciocínio, 
teríamos responsabilidade extracontratual.8

Trata-se de um caso limítrofe que coloca em xeque a distinção. 
Na verdade, o que esse caso demonstra, é que de fato nem sempre 
é fácil saber onde se inicia a incidência da disciplina do direito dos 
contratos em uma relação.

8  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espé-
cie. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 172-176.
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Dessa dificuldade, deriva a dificuldade de saber em que mo-
mento um dano causado atrai a disciplina da responsabilidade contra-
tual ou extracontratual.

2.2.2 Responsabilidade por desrespeito à tutela externa do crédito

Igualmente, há a questão da responsabilidade por danos deri-
vados de desrespeito à tutela externa do crédito.

Embora como regra ainda valha o chamado “princípio” da re-
latividade dos efeitos do contrato, o qual determina que um contrato 
apenas pode produzir efeitos entre as partes contratantes, ganha cada 
vez mais força a ideia segundo a qual seria preciso proteger os con-
tratantes contra um terceiro C que, sabendo de relação contratual pre-
existente entre A e B, a perturba ou impede sua adequada execução.

É o caso do chamado terceiro cúmplice que alicia um dos con-
tratantes em interesse próprio, mas ao fazer isso impede a adequada 
realização de contrato anterior. A figura possui previsão específica em 
nosso ordenamento na disciplina dos contratos de prestação de servi-
ços. Dispõe o art. 608 do Código Civil:

Art. 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em con-
trato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a 
importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste des-
feito, houvesse de caber durante dois anos.

Embora o art. 608 preveja uma espécie de punição fixa, nada 
impede, a princípio, a condenação do terceiro cúmplice ao pagamento 
de indenização na hipótese de seu indevido aliciamento houver causa-
do dano a alguns dos contratantes. Há importante precedente sobre o 
tema: o famoso Caso Zeca Pagodinho.

Porém, o caso da tutela externa do crédito também é limítrofe 
entre responsabilidade contratual e extracontratual, não se sabendo 
ao certo a qual gênero se subsume.

2.3 SOBRE A FUNÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES

Para além dos casos em que há grande dificuldade para en-
quadramento da espécie no gênero, responsabilidade negocial ou ex-
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tranegocial (por ora, utilizemos esta terminologia), outro ponto impor-
tante é ressaltado  por Judith Martins-Costa:

o regramento tradicionalmente seguido no Direito Civil 
brasileiro no tocante à responsabilidade civil, conquan-
to distinga as duas grandes espécies (responsabilidade 
extranegocial, ou “regime regra” e responsabilidade ne-
gocial), tem como característica a forte interpenetração 
entre as regras típicas da responsabilidade negocial e da 
responsabilidade extracontratual.9

Diante disso, não se pode olvidar da lição de Genaro Carrió:

As classificações não são nem verdadeiras e nem fá-
ceis, são úteis ou inúteis; suas vantagens ou desvanta-
gesn estão submetidas ao interesse que guia a quem 
as formula, e a sua frutuosidade para apresentação de 
um campo do conhecimento de uma maneira mais fa-
cilmente compreensível ou mais rica em consequências 
práticas desejáveis. Sempre há múltiplas maneiras de 
agrupas ou classificar um campo de relações ou fenô-
menos; o critério para decidir-se por uma delas não se 
dá por outra coisa que não considerações de conveniên-
cia científica, didática ou prática. Decidir-se por uma 
classificação não é como preferir um mapa fiel a um que 
não o é. Porque a fidelidade ou infidelidade do mapa tem 
como teste uma certa realidade geográfica, que serve 
de tribunal inapelável, com seus rios, cordilheiras, que o 
bom mapa registra e o mau mapa esquece.10

Sendo assim, se a classificação do regime de responsabilidade 
em negocial e extranegocial estiver causando mais dificuldades do 
que utilidades, é de se considerar o abandono da classificação, sua 
substituição por outra (ou outras) ou ao menos, recomenda-se dar-se 

9  MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil. São Paulo: GEN, 
2008, vol. V, Tomo II. p. 117
10  CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Perrot, 1973. 
p. 72-73. No original: “Las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales 
o inútiles; sus ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las 
formula, y a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera 
más fácilmente comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables. Siem-
pre hay múltiples maneras de agrupar o clasificar un campo de relaciones o de fenóme-
nos; el criterio para decidirse por una de ellas no está dado sino por consideraciones de 
conveniencia científica, didáctica o práctica. Decidirse por una clasificación no es como 
preferir un mapa fiel a uno que no lo es. Porque la fidelidad o infidelidad del mapa tiene 
como test una cierta realidad geográfica, que sirve de tribunal inapelable, con sus ríos 
y cordilleras reales, que el buen mapa recoge y el mal mapa olvida”
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menos importância à distinção. Ao invés de organizar-se um curso de 
responsabilidade civil sempre remetendo-se a todo momento à sum-
ma divisio, trazê-la à tona quando for útil: essencialmente, quando in-
teressar saber o termo inicial dos juros de mora, o ônus da prova quan-
to à culpa, o prazo prescricional aplicável, a aplicabilidade do dever de 
indenizar em caso de agentes incapazes, dentre outros.

3. POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O posicionamento do STJ no que diz respeito à distinção en-
tre responsabilidade contratual e extracontratual normalmente volta 
a ser discutido quando é levada à corte a questão do prazo prescri-
cional aplicável a cada uma das espécies. Tartuce bem sintetiza as 
vicissitudes da questão no STJ:

Na verdade, a unificação dos prazos de prescrição, apli-
cando-se os três anos tanto para a responsabilidade 
extracontratual quanto para a contratual, prevalecia na 
Terceira Turma na Corte. Na Quarta Turma vinha pre-
dominando a divisão entre o prazo de dez anos para a 
responsabilidade contratual e três anos para a extracon-
tratual ou aquiliana. Em 27 de junho de 2018, a questão 
havia sido supostamente pacificada, em julgamento da 
Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, tendo preva-
lecido a tese pelo prazo de dez anos para a responsa-
bilidade civil contratual decorrente do inadimplemento. 
Em outras palavras, afastou--se a unificação de prazos 
que era seguida por julgados mais recentes da Terceira 
Turma. A afirmação se deu no julgamento dos Embargos 
de Divergência 1.280.825, de relatoria da Ministra Nan-
cy Andrighi, que parece ter mudado seu entendimento 
anterior. Juntaram-se ela aos Ministros da Quarta Turma 
da Corte, formando maioria, em face dos julgadores da 
Terceira Turma. (...) De toda sorte, a pacificação a res-
peito da matéria definitivamente ainda não havia ocorri-
do, pois o tema ainda teve que ser apreciado pela Corte 
Especial do STJ que, em maio de 2019, mais uma vez 
concluiu pela incidência do prazo geral de dez anos para 
a responsabilidade civil contratual.11

Os precedentes do STJ parecem estabelecer distinção entre res-
ponsabilidade civil contratual e extracontratual. Como principal exemplo 

11  TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 1478.
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disso, pode-se citar o EREsp 1280825 e o EREsp 1281594, que fixaram 
a diferença de prazos prescricionais: para a responsabilidade civil extra-
contratual se aplica o prazo trienal e para a contratual, o decenal:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ES-
PECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.  
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IM-
POSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de diver-
gência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e 
atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito 
recursal consiste em determinar qual o prazo de pres-
crição aplicável às hipóteses de pretensão fundamenta-
das em inadimplemento contratual, especificamente, se 
nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do 
CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quan-
to à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, 
aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de 
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se fir-
mou no mesmo sentido do acórdão embargado”). 4. O 
instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza 
às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquan-
to não seria possível suportar uma perpétua situação de 
insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à 
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral 
(art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo pres-
cricional e, quando se tratar de responsabilidade 
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, 
§ 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para 
o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 
“reparação civil” não abrange a composição da toda 
e qualquer consequência negativa, patrimonial ou 
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever 
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização 
por perdas e danos, estando associada às hipóte-
ses de responsabilidade civil, ou seja, tem por an-
tecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à 
coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos 
deve ser aplicado a todas as pretensões do credor 
nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluin-
do o da reparação de perdas e danos por ele causados. 
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens 
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis 
entre responsabilidade contratual e extracontratual 
que largamente justificam o tratamento distinto atri-
buído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao 
princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência par-
cialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
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(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRI-
GHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 
02/08/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVER-
GÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CA-
RACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE 
SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPON-
SABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILI-
DADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUB-
SUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO 
CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA 
DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE 
SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLO-
MA CIVIL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade 
precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, 
o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional 
incidente sobre os casos de responsabilidade civil con-
tratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança 
jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de di-
reitos, não podendo assim comportar interpretação am-
pliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade 
lógica do Código Civil permite extrair que a expressão 
“reparação civil” empregada pelo seu art. 206, § 3º, 
V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aqui-
liana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na 
responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal 
conclusão a bipartição existente entre a responsabi-
lidade civil contratual e extracontratual, advinda da 
distinção ontológica, estrutural e funcional entre am-
bas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter 
secundário assumido pelas perdas e danos advindas do 
inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do prin-
cipal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, 
enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à 
execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo 
de 10 anos (caso não exista previsão de prazo dife-
renciado), não pode estar fulminado pela prescrição 
o provimento acessório relativo à responsabilidade 
civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - 
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil 
decorrente de possível descumprimento de contrato de 
compra e venda e prestação de serviço entre empresas, 
está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Ci-
vil). Embargos de divergência providos.

(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇAL-
VES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)
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Percebe-se que a argumentação, em síntese, vai no sentido de 
que a expressão “reparação civil” do art. 206, § 3º, VI do CC/02 ape-
nas se repete apenas na secção do Código que aborda a responsabi-
lidade civil de origem no ato ilícito, qual seja aquela que vai do art. 927 
ao 954 (Título IX do CC/02). Mais precisamente, as únicas ocorrências 
da expressão “reparação civil” no Código no livro do direito das obriga-
ções são no art. 206, § 3º, VI e no art. 932, caput. Em “interpretação 
sistemática”, o STJ entendeu, portanto, que o prazo trienal apenas se 
aplicaria à pretensão de responsabilidade civil derivada de ato ilícito. 
No caso de responsabilidade civil contratual, por falta de previsão es-
pecífica, incidiria a regra geral do art. 205 do CC/02, que determina a 
prescrição em 10 anos.

Vale observar que os Embargos de Divergência citados des-
tacam o entendimento da Corte no sentido de haver, sim, diferença 
entre a responsabilidade civil contratual e a extracontratual em nosso 
sistema jurídico.

CONCLUSÃO

Com esta reflexão se pode concluir que a distinção entre res-
ponsabilidade civil contratual e extracontratual ainda faz sentido. No 
entanto, algumas definições clássicas perdem importância e, na maio-
ria de seus aspectos, os dois regimes possuem mais semelhanças do 
que diferenças.

Sendo assim, passa a ter importância relembrarmos a razão 
de ser das classificações, que é sobretudo de ordem didática, orga-
nizativa, facilitadora. Assim, na hipótese de a summa divisio causar 
mais dificuldades na prática jurídica, vale cogitar seu abandono, ou 
sua substituição ainda que parcial por outras categorizações.

O fato é que, ao que parece, ao invés de focar todo o estudo da 
responsabilidade civil em dois universos (contratual e extracontratual), 
talvez seja de mais valor tratar a divisão como uma das várias possí-
veis: útil em alguns momentos, mas em outros, não.

Ao que parece, no direito brasileiro atual, não há mais razão 
para pensar toda a responsabilidade civil a partir desta summa divisio, 
canonizá-la, dar-lhe tanta importância. A diferenciação será útil quan-
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do pensar-se, por exemplo, no início da mora, no regime de prescrição 
aplicável. De resto, não parece mais haver sentido em dar grande des-
taque para a divisão quando pensarmos na (im)possibilidade de inde-
nização por danos morais ou no tipo de filtro que será utilizado para 
aferição da culpa (se in abstracto ou in concreto), por exemplo. Nestes 
e noutros casos, os dois regimes se aproximam.
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RESUMO
Artigo destinado à análise dos impactos do advento da Inteligência 
Artificial nas mais diversas esferas da sociedade, a partir da verifica-
ção da automatização de atos cotidianos até a gestão de empresas, 
resolução de casos jurídicos e outros.
Partindo desta premissa, também se analisa como tal impacto surtirá 
efeitos na advocacia, tendo em vista que a advocacia é uma função 
essencial da Justiça, mas, sem olvidar de outros importantes princípios 
como o da razoável duração do processo, de modo a se permitir que 
a efetividade do acesso à Justiça se possa ser plenamente satisfeita.
Palavras-chave: Advocacia; Inteligência Artificial; Tecnologia; Inova-
ção; Acesso à Justiça.

ABSTRACT
Article destined to analyze the impacts of the advent of Artificial Intelli-
gence in the most diverse spheres of society, from the verification of the 
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automation of everyday acts to the management of companies, resolu-
tion of legal cases and others. Based on this premise, it is also analyzed 
how such an impact will have an effect on advocacy, given that advocacy 
is an essential function of Justice, but without forgetting other important 
principles such as the reasonable duration of the process, in order to 
allow the effectiveness of access to justice can be fully satisfied.
Keywords: Advocacy; Artificial intelligence; Technology; Innovation; 
Access to justice.

1. INTRODUÇÃO

Vivemos no mundo a era da tecnologia, algo que tem gerado 
impactos em todas as esferas da sociedade. Um dos reflexos desta era 
é o advento da Inteligência Artificial, que tem verdadeiramente revo-
lucionado diversos campos sociais, como é o exemplo da advocacia.

Daí, surge o dilema da substituição do advogado pelo “robô”, e a 
consequente reflexão dos impactos disso na prestação dos serviços ad-
vocatícios, que tange na própria garantia fundamental do acesso à justiça.

A Constituição do Brasil disciplina que o advogado é essencial 
à administração da Justiça, e sendo assim, logo se detecta o problema 
sobre a maneira como o advento da AI impactará cumprimento deste 
dever constitucional, no que pode ser considerado, sem dúvidas, uma 
revolução científica, que tem trazido enormes avanços no desenvolvi-
mento tecnológico.

Por outro lado, devem ser observados os benefícios que a Inte-
ligência Artificial poderia trazer em demandas de menor complexida-
de, funcionando, assim, como uma auxiliar do advogado, mas não seu 
inteiro substituto.

Assim, o presente artigo busca analisar como os órgãos es-
tatais brasileiros atuarão com a aplicação das vacinas, a partir das 
referências fornecidas pela nossa Carta Magna, e, desse modo, fa-
zer reflexões sobre os meios constitucionais de acesso à saúde neste 
período de crise, no processo de imunização dos cidadãos e, conse-
quentemente, na garantia de seu direito fundamental à saúde. 

O tema goza de grande relevância social, pois é de conheci-
mento geral que a Inteligência artificial foi uma tecnologia que impac-
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tou profundamente o funcionamento de praticamente todos os setores 
da sociedade, e a tratativa do acesso à justiça — enquanto maior ga-
rantia de efetivação dos direitos do cidadão na atualidade — importa, 
também, na esfera do direito, pois interessa saber de que maneira o 
documento jurídico de maior hierarquia no ordenamento pátrio, que é 
a Constituição, terá, verdadeiramente, incidência e influência no de-
senrolar das ações do Estado brasileiro, ao dispor que o advogado é 
essencial à administração da Justiça.

A construção deste artigo foi fundamentada em pesquisas 
bibliográficas a fim de observar como a doutrina e a jurisprudência 
brasileira opinam sobre a perspectiva jurídica do desenvolvimento da 
tecnologia no Brasil, criando base para refletir sobre o caso da Inteli-
gência, adentrando em discussões a partir desses dados, sendo, por-
tanto, o caso de realização da pesquisa qualitativa.  Essas discussões 
serão travadas em volta da adequação do proceder dos advogados 
brasileiros ao disposto na Constituição, portanto, se pressupõe para 
tanto a utilização doo método hipotético-dedutivo. 

Serão tratadas temáticas como a disciplina da Constituição Fe-
deral, analisando como se dá a essencialidade dos advogados, mas, 
em intercessão com os benefícios trazidos pela Inteligência Artificial 
na tratativa destes sob a observância dos ditames constitucionais.

2. A ADVOCACIA ENQUANTO FUNÇÃO ESSENCIAL DA JUSTIÇA

Diz o artigo 133 da Constituição da República que “o advogado 
é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Mas, que vem a significar tal indispensabilidade? Parte-se, para 
responder tal pergunta, de duas premissas teóricas :a filosófica e a 
jurídico-positiva.

Pela primeira, imprescindível colher os ensinamentos do Juiz 
Sharswood, da Suprema Corte da Pensilvânia, citado por Rui Barbo-
sa, em sua famosa carta sobre o dever do advogado:

O advogado não é somente o mandatário da parte, se-
não também um funcionário do tribunal. À parte assiste 
o direito de ver a sua causa decidida segundo o direito 
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e a prova, bem como de que ao espírito dos juízes se 
exponham todos os aspectos do assunto, capazes de 
atuar na questão. Tal o ministério, que desempenhava 
o advogado. Ele não é moralmente responsável pelo 
ato da parte em manter um pleito injusto, nem pelo erro 
do tribunal, se este em erro cair, sendo-lhe favorável no 
julgamento. Ao tribunal e ao júri incumbe pesar ambos 
os lados 42 da causa; ao advogado, auxiliar o júri e o 
tribunal, fazendo o que o seu cliente em pessoa não po-
deria, por míngua de saber, experiência ou aptidão. O 
advogado, pois, que recusa a assistência profissional, 
por considerar, no seu entendimento, a causa como in-
justa e indefensável, usurpa as funções, assim do juiz, 
como do júri.1

O causídico é, portanto, garantia de voz técnica na representa-
ção daqueles que não a possuem, para que estes tenham, diante do 
Estado-juiz, a possibilidade de verem postulados e reconhecidos os 
seus direitos — ao menos em tese.

Prado Kelly, no entanto, reconhece que “seremos, às vezes, 
intérpretes de interesses, mas a nossa missão é a de instrumentos da 
verdade”. 2

É Josaphat Marinho3 quem, nos esclarece, em termos práticos, 
como tal função deve ser exercida:

Realmente, mesmo postulando interesses, o advogado, 
ao criar o contraste de situações, propicia ao juiz a decla-
ração da verdade. Comparando fatos e opiniões postos 
em antagonismo, o magistrado tem a oportunidade de 
depurá-los para praticar a justiça. Embora errando, por 
vezes, no confronto feito, é pelo realce dado às divergên-
cias analisadas, recortando-as, que o julgador melhor 
proporciona ao órgão superior a revisão da sentença. 
Tanto maior ou mais útil é a contribuição do advogado 
no desate da controvérsia, na medida em que reveste 
os fatos e sua explicação da roupagem doutrinária e ju-
risprudencial claramente aplicável à espécie examinada. 
Não se trata de invocar teorias e arestos em massa, sem 
incidência apropriada ao caso discutido.

1 SHARSWOOD, GEORGE. An essay on professional ethics. Philadelphia: T. & J. W. 
Johnson & co., 1860 APUD BARBOSA, Ruy. O dever do advogado. Carta a Evaristo 
de Morais /Rui Barbosa; prefácio de Evaristo de Morais Filho. – 3. ed. rev. – Rio de 
Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2002, p. 41 e 42.
2  KELLY, Prado. Missão do advogado. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 21.
3  MARINHO, Josaphat. Rui Barbosa e o Advogado. In: Revista de Informação Legis-
lativa. Brasília a. 33 n. 132 out./dez. 1996. Pg. 6.
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Em uma perspectiva filosófica, o advogado é, assim, o instru-
mento pelo qual se pode garantir maior possibilidade de se fazer justi-
ça ao cidadão, para que o sistema de Justiça Estatal tenha melhores 
condições de se adaptar a estes valores, que também possuem cor-
respondência constitucional no direito de acesso à justiça, garantido, 
portanto, a esse cidadão.

Derivam, portanto, do fato de que “o princípio do acesso ao di-
reito e aos tribunais é outro princípio geral que postula não só o reco-
nhecimento da possibilidade de uma defesa sem lacunas, mas também 
o exercício efetivo desses direitos (ex: direito ao patrocínio judiciário, 
direito à informação jurídica)”,4 conforme leciona J.J. Gomes Canotilho.

Compartilha dessa ideia Ives Gandra da Silva Martins, ao refle-
tir, comparando o advogado ao Ministério Público e o Judiciário, que:

Embora eu entenda que, por sua simbologia, é a Ad-
vocacia a mais relevante das três funções num Estado 
Democrático, pois, nas ditaduras, há Poder Judiciário e 
Ministério Público, mas não há direito de defesa contra 
os governantes, reconheço que as duas funções são es-
senciais e iguais. Por outro lado, o Poder Judiciário não 
pode passar de um legislador negativo.5

Pinto Ferreira bem arremata tais premissas filosóficas, ao cons-
tatar que “o advogado exerce uma nobilitante função social, facilitando 
a obra do juiz e a aplicação da justiça”.6

Lado outro, a função do advogado, como já visto, também pos-
sui expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio, a começar pelo 
já mencionado artigo 133 do Texto Magno.

Existem, porém, outros tantos dispositivos que regulam o exer-
cício desta profissão. A importância e fundamentalidade da atuação 
de um profissional da lei não poderia deixar de ser por ela regulamen-
tada. Justifica, nesse sentido, José Afonso da Silva:

A Advocacia não é apenas um pressuposto da formação 
do Poder Judiciário. É também necessária ao seu funcio-

4  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7.ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, pg. 1165.
5 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Advocacia e o Ministério Público. In: Revista do 
Ministério Público do Rio de Janeiro nº 67, jan./mar. 2018. Pg. 227.
6  PINTO FERREIRA, Luis Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: 
Saraiva, 1992. p. 177.
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namento. ‘O advogado é indispensável à administração 
da Justiça’ — diz a Constituição (art. 133), que apenas 
consagra, aqui, um princípio basilar do funcionamento 
do Poder Judiciário, cuja inércia requer um elemento 
técnico propulsor. O Estatuto da OAB já o consigna, ao 
declarar: ‘No seu ministério privado o advogado presta 
serviço público, constituindo, com os juízes e membros 
do Ministério Público, elemento indispensável à adminis-
tração da justiça’ (art. 68). Nada mais natural, portanto, 
que a Constituição o consagrasse e prestigiasse, se se 
reconhece no exercício do seu mister a prestação de um 
serviço público.7

Tais motivos ensejaram em maior regulamentação da atividade 
advocatícia na Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), de cujas dispo-
sições destaca-se o quanto exposto em seu artigo 2 ° e parágrafos, 
trazendo de maneira expressa o cunho de serviço público e função 
social no exercício desta função. Veja-se:

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da 
justiça.
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço 
público e exerce função social.
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na 
postulação de decisão favorável ao seu constituinte, 
ao convencimento do julgador, e seus atos constituem 
múnus público.
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável 
por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.

No mesmo sentido, leciona Fábio Konder Comparato:

O múnus público da advocacia marcado pelo monopólio 
do jus postulandi privado em todas as instâncias, com 
raras exceções, bem demonstra que a atividade judicial 
do advogado não visa – apenas ou primariamente – à 
satisfação de interesses privados, mas à realização da 
justiça, finalidade última de todo processo litigioso. Esse 
objetivo supremo, num Estado de Direito, traduz-se sem-
pre na adequada aplicação da Constituição e das leis, o 
que supõe, de parte dos litigantes, suficiente conheci-
mento teórico e habilidade técnica, qualidades que se 
pressupõem no advogado. 8

7 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo, Ma-
lheiros, 2008, pg. 613. 
8  COMPARATO, Fábio Konder. A Função Social do Advogado na Administração da 
Justiça. in Revista dos Tribunais nº 694. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 45
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Se tais atribuições são previstas na lei in abstrato, também são 
aplicáveis aos casos concretos, onde interessa, primordialmente, o res-
peito ao causídico. É da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence o salutar 
julgamento na RvC 4.886, no qual a Suprema Corte firmou o entendimento 
no sentido ressaltar a indispensabilidade do advogado. Senão, veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - LEGITIMIDADE DA FORMU-
LAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL PELO PRÓPRIO 
INTERESSADO -PRINCÍPIO DA IMPRESCINDIBILI-
DADE DO ADVOGADO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 
133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CRIME 
DE EXTORSAO - CONFIGURAÇÃO DO SEU MO-
MENTO CONSUMATIVO - OBTENÇÃO DA ILICITA 
VANTAGEM ECONÔMICA COMO MERO EXAURI-
MENTO DESSE DELITO PATRIMONIAL - PRETENDI-
DA CARACTERIZAÇÃO DE SIMPLES TENTATIVA DE 
EXTORSAO - REJEIÇÃO DA PRETENSAO REVISIO-
NAL- INDEFERIMENTO. A PRESENCA DO ADVOGA-
DO NO PROCESSO CONSTITUI FATOR INEQUIVOCO 
DE OBSERVANCIA E RESPEITO AS LIBERDADES 
PUBLICAS E AOS DIREITOS CONSTITUCIONAL-
MENTE ASSEGURADOS AS PESSOAS. É ELE INS-
TRUMENTO PODEROSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 
GARANTIAS INSTITUIDAS PELA ORDEM JURÍDICA. 
O PROCESSO REPRESENTA, EM SUA EXPRESSAO 
FORMAL, A GARANTIA INSTRUMENTAL DAS GA-
RANTIAS.DAI, A IMPORTANCIA IRRECUSAVEL DO 
ADVOGADO NO DAR CONCREÇÃO AO DIREITO DE 
AÇÃO E AO DIREITO DE DEFESA, QUE DERIVAM, 
COMO POSTULADOS INAFASTAVEIS QUE SÃO, DO 
PRINCÍPIO ASSECURATORIO DO ACESSO AO PO-
DER JUDICIARIO. A INDISPENSABILIDADE DA IN-
TERVENÇÃO DO ADVOGADO TRADUZ PRINCÍPIO 
DE INDOLE CONSTITUCIONAL, CUJO VALOR PO-
LÍTICO-JURÍDICO, NO ENTANTO, NÃO E ABSOLU-
TO EM SI MESMO. ESSE POSTULADO - INSCRITO 
NO ART. 133 DA NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 
- ACHA-SE CONDICIONADO, EM SEU ALCANCE E 
CONTEUDO, PELOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI, 
CONSOANTE ESTABELECIDO PELO PRÓPRIO OR-
DENAMENTO CONSTITUCIONAL. COM O ADVENTO 
DA LEI FUNDAMENTAL, OPEROU-SE, NESSE TEMA, 
A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PRINCÍPIO JA 
ANTERIORMENTE CONSAGRADO NA LEGISLA-
ÇÃO ORDINARIA, SEM A CORRESPONDENTE AL-
TERAÇÃO DO SIGNIFICADO OU DO SENTIDO DE 
SEU CONTEUDO INTRINSECO. REGISTROU-SE, 
APENAS, UMA DIFERENÇA QUALITATIVA ENTRE O 
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PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE DA ADVOCACIA, 
ANTERIORMENTE CONSAGRADO EM LEI, E O PRIN-
CÍPIO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ADVOGADO, 
AGORA PROCLAMADO EM SEDE CONSTITUCIO-
NAL, ONDE INTENSIFICOU-SE A DEFESA CONTRA 
A HIPÓTESE DE SUA REVOGAÇÃO MEDIANTE SIM-
PLES DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. A CONSTITU-
CIONALIZAÇÃO DESSE PRINCÍPIO NÃO MODIFICOU 
A A SUA NOÇÃO, NÃO AMPLIOU O SEU ALCANCE 
E NEM TORNOU COMPULSORIA A INTERVENÇÃO 
DO ADVOGADO EM TODOS OS PROCESSOS. LEGI-
TIMA, POIS, A OUTORGA, POR LEI EM HIPÓTESES 
EXCEPCIONAIS, DO “JUS POSTULANDI” A QUAL-
QUER PESSOA, COMO A OCORRE NA AÇÃO PENAL 
DE HABEAS CORPUS, OU AO PRÓPRIO CONDENA-
DO SEM REFERIR OUTROS - COMO SE VERIFICA 
NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. A TESE JURÍDI-
CA SUSTENTADA PELO PETICIONARIO, DE QUE O 
CRIME DE EXTORSAO SÓ SE CONSUMA COM O 
EFETIVO DANO PATRIMONIAL CAUSADO A VÍTIMA,-
TEM SIDO SISTEMATICAMENTE REJEITADA PELOS 
TRIBUNAIS. A EXTORSAO CONSTITUI INFRAÇÃO 
PENAL CUJO MOMENTO CONSUMATIVO DERIVA DA 
AÇÃO, OMISSAO OU TOLERANCIA COATIVAMENTE 
IMPOSTAS AO SUJEITO PASSIVO DESSE CRIME. 
“DESSE MODO, CONSUMA-SE O DELITO COM O 
COMPORTAMENTO POSITIVO OU NEGATIVO DA VÍ-
TIMA, NO INSTANTE EM QUE ELA FAZ, DEIXA DE FA-
ZER OU TOLERA QUE SE FAÇA ALGUMA COISA” (DA-
MASIO E. DE JESUS, “DIREITO PENAL”, VOL. 2/323, 
1988). A EFETIVA OBTENÇÃO DA ILICITA VANTAGEM 
ECONÔMICA, QUE MOTIVOU A AÇÃO DELITUOSA 
DO AGENTE, CONSTITUI MERO EXAURIMENTO DO 
CRIME DE EXTORSAO. A NATUREZA DO DELITO DE 
EXTORSAO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONFIGU-
RAÇÃO DO SEU MOMENTO CONSUMATIVO, A ILICI-
TA OBTENÇÃO, PELO AGENTE OU POR TERCEIRA 
PESSOA, DA VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MAGISTERIO 
DA DOUTRINA.
(STF - RvC: 4886 SP, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Data de Julgamento: 29/03/1990, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: DJ 23-04-1993 PP-06919 EMENT VOL-
01698-04 PP-00701 RTJ VOL-00146-01 PP-00049)

Assim, constata-se que o exercício da função do advogado é 
de suma importância para a Administração da Justiça, que faz parte, 
portanto, do regular funcionamento das Instituições do Estado brasileiro.



DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO 98

É cediço que o advento das tecnologias tem colocado à prova 
todos os meios de prestação jurisdicional. Mas, será que estes avanços 
também ensejariam na robotização dos serviços advocatícios e a con-
sequente diminuição das circunstâncias subjetivas de cada caso con-
creto? É o que se verá nas linhas a seguir expostas.

3. O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A formalização da inteligência artificial, como campo de pesqui-
sa científica, ocorreu na metade do século XX, através de um artigo 
publicado por Alan Turing, no qual foi questionado sobre a capaci-
dade das máquinas pensarem. No entanto, o cientista britânico não 
foi o responsável por criar uma definição do que seria a Inteligência 
Artificial. Apenas em 1956, nos Estados Unidos, se estabeleceu que 
a Inteligência Artificial seria a capacidade de uma máquina ou siste-
ma para reproduzir a capacidade humana de adquirir conhecimento e 
compreender o mundo por meio de sentidos, experiências e raciocínio. 

Depois de um tempo em que não houve muitos resultados no 
estudo da inteligência artificial, o surgimento e desenvolvimento da in-
ternet, em 1990, fizeram com que essa realidade mudasse. O grande 
volume de dados em circulação, a possibilidade de armazenamento 
de informações em nuvens e os grandes sistemas de processamento 
trouxeram um novo holofote para a Inteligência Artificial. Surgiram, en-
tão, novas técnicas de Inteligência Artificial: Machine Learning (Apren-
dizado de Máquina) e Deep Learning (Aprendizado profundo), capazes 
de aprender a executar tarefas a partir da análise e interpretação de 
dados, sem a necessidade de alguém programando códigos para a 
atividade. 

A desnecessidade de algum ser humano programando códigos 
para a realização de certas atividades realmente pode ser um cenário 
assustador para algumas pessoas, no entanto, não se pode esquecer 
que existem diversos tipos de inteligência artificial, com capacidades 
cognitivas ou não. A Inteligência Artificial mais utilizada atualmente é a 
do tipo IEA – Inteligência Estreita Artificial, que não possui capacidade 
cognitiva e não tem consciência, servindo apenas para resolver pro-
blemas específicos. Como exemplo, tem-se os famosos assistentes 
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virtuais, como Alexa e Siri. Nesses casos, é a partir da reação de cada 
usuário que essas assistentes cruzam os dados, se adaptando aos 
hábitos das pessoas e prevendo as suas atividades futuras com base 
nas suas atividades passadas. 

Ademais, não se pode deixar de relacionar a internet com a 
inteligência artificial, na medida em que, assim como a internet surgiu 
inicialmente para uso de poucas pessoas e depois se popularizou e 
alcançou a proporção atual, a inteligência artificial seguirá (e já está 
seguindo) os mesmos passos. Com o desenvolvimento das tecnolo-
gias, daqui a um certo tempo diversas atividades passarão a adentrar 
no campo de atuação da inteligência artificial, em especial as tarefas 
de massa e que demandem uma menor atividade cognitiva. Como afir-
mado por Mauricio Benvenutti:

Qualquer tarefa repetitiva, que exige grande volume de 
dados, análises e reconhecimento de padrões é forte 
candidata para receber aplicações de inteligência artifi-
cial. bem como os processos que envolvem alto grau de 
incerteza e necessidade de decisões rápidas.9

Nesse sentido, a ideia formulada acerca da possibilidade de má-
quinas serem programadas para operar e atuar como se humanas fossem 
têm sido aplicada nos últimos anos, trazendo grandes avanços tecnológi-
cos no seio social. No âmbito da medicina, por exemplo, os algoritmos fo-
ram capazes de tirar foto de um olho humano e diagnosticar uma doença 
ocular, a retinopatia diabética, que afeta pequenos vasos da retina. 

Com relação aos meios de transporte, a inteligência artificial 
tem ganhado um grande espaço, principalmente em contexto pandê-
mico, com o grande aumento de entregas de comidas por aplicativo, 
na medida em que os programas calculam as rotas para que as en-
tregas sejam feitas de forma mais rápida, para, assim, contemplar um 
maior número de clientes. 

Não se pode deixar de citar, ainda, a inteligência artificial apli-
cada na empresa Uber, sendo os algoritmos criados para proteger os 
seus motoristas e clientes, pontuar os serviços prestados e, ainda, 
colocar os motoristas mais próximos para aceitar as viagens. 

9  BENVENUTTI, Mauricio. Audaz: as 5 competências para construir carreiras e ne-
gócios inabaláveis nos dias de hoje. São Paulo, Gente, 2018, pg. 52.
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Ainda, a inteligência artificial vem sendo aplicada, também, no 
contexto educacional. Através da sua alta capacidade de armazena-
mento e processamento de dados, é possível se entender com uma 
maior facilidade o padrão de aprendizagem de cada aluno, trazendo, 
assim, a possibilidade de aplicação de uma série de jogos ou outros 
programas que se adequem mais ao modelo de aprendizado de cada 
grupo de alunos. Além disso, os dados apresentados pelas ferramen-
tas tecnológicas se tornam extremamente importantes para que os 
educadores planejem as próximas diretrizes a serem tomadas, de 
modo a melhorar as práticas de aprendizagem pedagógicas. 

Por fim, é notória a implementação da inteligência artificial no 
empreendedorismo. A partir da identificação de padrões de compor-
tamento dos seus clientes, a empresa cria estratégias de marketing 
cada vez mais específicas e efetivas para captar os seus novos com-
pradores. Além disso, a inteligência artificial também é muito utilizada 
administrativamente nas empresas, otimizando operações diárias e 
básicas inerentes aos negócios. 

4. ADVOCACIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Um exemplo que bem elucida a aplicação da inteligência artifi-
cial na advocacia brasileira foi a invenção do robô Eli.

Os advogados Antonio Maia e Erica Mota e os engenheiros 
Derek Oedenkoven e Fernando Freitas fundaram, no ano de 2015, a 
Tikal Tech, empresa de tecnologia, com enfoque especial na inovação 
no ramo jurídico

Criaram, no ano de 2017, “o primeiro robô assistente de ad-
vogado do Brasil”, denominado Eli — sigla no inglês para Enhanced 
Legal Intelligence (Inteligência Legal Aprimorada, em português.

O uso da inteligência artificial seria aplicado para aumentar o 
rendimento e a efetividade na atuação do escritório em processos judi-
ciais, tendo sido nele desenvolvidas programações para que pudesse 
organizar tais expedientes, do seu início ao fim.

Utilizaram-se do seguinte procedimento: cadastro do processo; 
elaboração da petição inicial com base em teses de defesas pré-esta-
belecidas, que serão escolhidas pelos advogados.
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Acerca do aproveitamento e capacidade de produção do robô 
Eli em comparação a um escritório de advocacia com atuação huma-
na, ressaltando-se que o primeiro teria a capacidade de acompanhar 
1.500 a 2.000 processos por hora, enquanto os últimos acompanha-
riam apenas um, além de também alegar-se que:

um escritório cliente da Tikal demorava 34 dias para pro-
tocolar as petições iniciais de ações trabalhistas, após 
a fase de entrevistas. Agora, a petição sai assim que 
as entrevistas acabam. Para o advogado e executivo, 
a adoção de robôs-advogados permitirá que escritórios 
assumam causas que antes não compensavam financei-
ramente. Por outro lado, diz ele, serviços hoje exercidos 
por estagiários e advogados em inícios de carreira ten-
dem a ser substituídos por robôs. ‘O serviço de pesquisa 
e coleta de informações, atribuição de profissionais em 
início de carreira, pode ser executado pelo robô.10

A Associação dos Advogados de São Paulo também listou algu-
mas aplicações da inteligência artificial no âmbito da advocacia. Veja-se: 

a) instrumentos preditivos de resoluções judiciais: trata-
-se da utilização dos algoritmos inteligentes, com o ob-
jetivo de analisar os padrões de determinadas decisões. 
Permite a sistematização e análise de um grande con-
junto de decisões judiciais, transformando-as em dados 
estatísticos. Aqui entra a chamada jurimetria;
b) instrumentos de investigação jurídico-legal e de apoio 
na elaboração de estratégias judiciais: eis um ponto im-
portante, pois a advocacia se transforma em uma efetiva 
profissão de projeção de estratégias, combinando um 
conjunto plural de fontes do Direito, sejam nacionais e/
ou internacionais, legisladas ou desenvolvidas a partir da 
autorregulação. Aqui ingressa a construção de árvores 
de decisão, programas de cumprimento, estruturando-
-se a chamada “informática jurídica decisória”, com dois 
exemplos globais potentes – o Ross e o Watson;
c) instrumentos de revisão contratual;
d) instrumentos de redação de documentos jurídicos;
e) instrumentos de automatização de processos repeti-
tivos;
f) instrumentos inteligentes de reconhecimento de voz;
g) aplicativos para a resolução de conflitos;

10  Fonte: STARTSE. “Robôs na advocacia: fim do emprego para advogados?”Publi-
cado em:Fev. 1 2021. Acesso em: https://app.startse.com/artigos/robos-na-advoca-
cia-fim-do-emprego-para-advogados. Acessado em 14 Set. 2021.
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h) aplicativos para o acompanhamento da tramitação de 
projetos de lei, entre outras possibilidades já disponíveis 
no mercado.11

Existem diversas vantagens quanto ao uso da inteligência ar-
tificial na área jurídica, notadamente quanto a prática de escritórios e 
advogados que tratam de ramos, como o trabalhista e o consumerista, 
que envolvem litigância massiva e numerosa.

Outros diversos protótipos desta inteligência foram criados no 
mundo.

Marcos Roberto de Moraes Manoel é quem nos traz exemplos de 
como a inteligência artificial têm se desenvolvido mundialmente, firmando 
uma tendência de automatização do trabalho forense, sendo exemplos:

a) O Watson da IBM tem uma aplicação para a elabo-
ração de argumentos jurídicos para debate a partir de 
sua base de dados, sendo pioneiro em uma nova era da 
“computação cognitiva”;
b) Lex Machina da LexisNexis emprega tecnologia para 
ajudar advogados a distribuir processos e vencer casos 
relacionados a patentes e propriedade intelectual;
c) Modria da Tyler Technologies alega que tem um sis-
tema de resolução de disputas on-line para casos mais 
comuns, cujo sistema teria sido desenvolvido pelos mes-
mos desenvolvedores dos sistemas de resolução de dis-
putas on-line da eBay e da PayPal;
d) BEAGLE alega que analisa documentos jurídicos de 
forma a reduzir os percentuais de erros decorrentes da 
revisão tradicional de documentos, mediante substancial 
redução de tempo e aumento de precisão na análise;
e) EVA, outro sistema oferecido pela ROSS, alega que 
examina memoriais e relatórios, precedentes citados e 
cria hyperlinks para acesso a tais casos;
f) Ebrevia afirma que se utiliza de análise inteligente de 
contratos também mediante substancial redução de tem-
po e aumento de precisão na revisão.12

11  Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. “A revolução da inte-
ligência artificial na advocacia brasileira”. Publicado em 12 Nov. 2019. Acesso em: < 
https://www.aasp.org.br/em-pauta/a-revolucao-da-inteligencia-artificial-na-advoca-
cia-brasileira/> Acessado em 14 Set. 2021
12 MANOEL, Marcos Ribeiro de Moraes. “A Inteligência Artificial na Advocacia. O 
futuro já presente.” Publicado em 4 Ago. 2021. Acesso em: https://nwadv.com.br/a-
-inteligencia-artificial-na-advocacia-o-futuro-ja-presente/ . Acesso em 14 Set. 2021.
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Dierle Nunes, Paula Caetano Rubinger e Ana Luiza Marques, 
em pesquisa publicada no site Conjur, trouxeram dados interessantes 
sobre o uso da inteligência artificial, notadamente quando existe o en-
volvimento de demandas repetitivas na seara judicial. 

Tais práticas vêm sendo adotadas, majoritariamente, pelos es-
critórios de advocacia da Europa e Estados Unidos, tendo sido aplica-
dos aos poucos no Brasil:

Nos EUA, computações cognitivas, como o Watson, são 
utilizadas por escritórios advocatícios para fazer pesqui-
sas jurídicas, analisar documentos, redigir contratos e 
prever resultados. As vantagens do uso de tal tecnolo-
gia, que proporciona maior rapidez, precisão e qualidade 
na realização de trabalhos maçantes e repetitivos, têm 
feito com que cada vez mais escritórios invistam em sua 
utilização.
De acordo com uma pesquisa feita pela CBRE, cerca de 
48% dos escritórios advocatícios de Londres já utilizam 
sistemas de IA e 41% pretendem implantá-los. Segundo 
a pesquisa, os algoritmos são utilizados, principalmente, 
para gerar e revisar documentos, para a eletronicdisco-
very e na due diligence — investigação prévia de compa-
nhias antes da realização de negócios.
O mesmo fenômeno se verifica no Brasil, apesar de 
ainda ser constatado em menor escala. O Watson, por 
exemplo, foi implantado em um escritório de Recife para 
a automatização de serviços repetitivos, aumentando 
a média de acertos, em relação ao preenchimento de 
dados, de 75% para 95%. Sistemas de IA também são 
utilizados por escritórios para a análise de tendência 
de juízes ao julgar determinados temas, possibilitando 
uma maior especificidade à defesa. A AGU iniciou a im-
plantação de seu Sistema AGU de Inteligência Jurídica 
(Sapiens) em 2014, o qual tem por objetivo “facilitar o 
trabalho do procurador, tornando mais rápida e simplifi-
cada a produção de peças, automatizando e eliminando 
a necessidade de registro manual da produção jurídica”. 
Trata-se de ferramenta que auxilia, inclusive, na tomada 
de decisão, sugerindo teses jurídicas cabíveis em cada 
caso concreto.13

13  NUNES, Dierle; RUBINGER, Paula Caetano; MARQUES, Ana Luiza. “Os perigos 
do uso da inteligência artificial na advocacia”. Publicado em: 9 Ago. 2018. Acesso 
em: < https://www.conjur.com.br/2018-jul-09/opiniao-perigos-uso-inteligencia-artifi-
cial-advocacia#_ftn7>. Acessado em 14 Set. 2021.
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Claros e evidentes são os avanços que a inteligência artificial pode 
trazer a um sistema jurídico no qual a justiça é morosa; e a prestação de 
serviços de públicos, inclusive os de tutela judiciária, são deficitários.

Não se duvida da possibilidade de aceleração de processos 
simples, como, por exemplo, os de jurisdição voluntária, que se adicio-
nam mais e mais ao outros diversos processos na Justiça comum, na 
hipótese, de modo a formar uma incabível fila de demandas judiciais a 
serem prestadas.

Isso revela uma grande carga tanto para o Judiciário, que tem 
o dever de julgar tais demandas; quanto para a advocacia, que tem o 
dever de representar devidamente os seus demandantes.

Trata-se, assim, de adequada solução para maior produtividade 
de casos de menor complexidade, como os apresentados acima.

Entretanto, não se nega que existem processos mais simples 
e outros com uma menor margem de segurança normativa, aos quais 
não seriam bastantes derivações de subsunção ou de silogismos. Para 
estes últimos, a inteligência artificial ainda não fora capaz de superar 
a percuciência humana.

E assim o é, na medida em que existem princípios jurídicos, 
como o da vedação ao non liquet, consubstanciando a máxima de que 
não devem ser excluídos do sistema judicial, os casos em que não 
houver resposta expressa na lei:

Se ao Legislativo não se pode impor a obrigação de le-
gislar, o Judiciário se impõe, sim, a obrigação de julgar. 
É proibido, no âmbito do Judiciário, a formulação juízo 
de nonliquet, de não resolver a causa. O juiz de qualquer 
instância, o  Tribunal  de  qualquer  natureza  tem que 
solver a questão, liquidar a questão para corresponder 
a esse prestígio máximo que a Constituição lhes deu ao 
dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judi-
ciário lesão ou ameaça a direito.14

Georges Marmelstein entende que “utilidade prática da proibição 
‘non liquet’ é inegável. Se o juiz se eximisse de proferir uma decisão toda 
vez que estivesse em dúvida, haveria grande probabilidade de o sistema 
entrar em colapso, pois são muitas as situações em que isso ocorre.”15

14  STF, HC no  91.352,  rel.  min.  Menezes  Direito,  Tribunal  Pleno,  j.  em  28.2.2008,  
DJe-070.
15  MARMELSTEIN, George. O  asno  de  Buridano,  o  non  liquet  e  as  katchangas. 
Disponível em: <http://direitosfundamentais.net/2009/01/07/o-asno-de-buridano-o-
-non-liquet-e-as-katchangas/>. Acessado em 14 Set 2021. 
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Ora, se já é grande desafio ao juiz decidir diante de circunstância 
objetiva ilíquida — daí o non liquet— quanto mais ao advogado, que 
deve sustentar a existência de um direito que sequer é previsto na lei.

Não existem, ao menos ainda, programações de computadores 
que sejam aptas a realizar esta função com tamanha minúncia.

Como, portanto, assegurar a garantia do direito de ampla de-
fesa e contraditório diante de casos com circunstâncias subjetivas pe-
culiares que sejam essenciais à postulação de uma parte processual?

Herbert Hart, assim, já pregava anteriormente, quanto à possi-
bilidade de se encontrar uma textura aberta nas normas jurídicas, que 
teriam de ser encaradas da seguinte forma:

De facto, todos os sistemas, e formas diferentes, chegam 
a um compromisso entre duas necessidades sociais: a 
necessidade de certas regras que podem, sobre gran-
des zonas de conduta, ser aplicadas com segurança por 
indivíduos privados a eles próprios, sem uma orientação 
oficial nova ou sem ponderar as questões sociais, e a 
necessidade de deixar em aberto, para resolução ulterior 
através de uma escolha oficial e informada, questões que 
só podem ser adequadamente apreciadas e resolvidas 
quando surgem num caso concreto.16

Ronald Dworkin, em contraponto a Hart, comenta:

O direito como integridade pede que os juízes admitam, 
na medida do possível, que o direito é estruturado por um 
conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equida-
de e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que 
os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, 
de tal modo que a situação de cada e eqüitativa segundo 
as mesmas normas. Esse estilo de deliberação judicial 
respeita a ambição que a integridade assume, a ambição 
de ser uma comunidade de princípios.17

As peculiaridades de um difícil caso concreto, diante de um 
complexo sistema de normas — ainda mais as brasileiras — fugiriam 
ao completo domínio de uma máquina robotizada, daí porque a sua 
inteira aplicação e atuação nestes casos tratar-se-ia de precarização 
da representação processual de cada parte. 
16  HART., H. L. A. Hart. O conceito de direito / tradução de A. Ribeiro Mendes. Im-
prenta: Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, pg. 143.
17 DWORKIN, Ronald. O império do Dir O império do Direito. Tradução de eito Jef-
ferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 513 p. Título original: Law’s 
Empire, pg. 291.
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Terêncio já afirmava que “Homo sum; humaninil a me alienum 
puto” (Sou humano, nada do que é humano me é estranho). Não have-
ria de se substituir, por inteiro, a atuação humana no direito aplicado no 
caso concreto — mister do advogado —, que trabalha, por essência, 
com a “conduta humana em sua interferência intersubjetiva.”18

5. CONCLUSÃO 

Assim como já vem acontecendo há um tempo, os avanços tec-
nológicos serão responsáveis por mudanças profundas nos negócios, 
mercados, na sociedade em geral. Estudos demonstram que 65% das 
crianças que possuem entre 6 e 7 anos hoje trabalharão profissional-
mente com atividades completamente novas. 

Pode-se concluir, então, que grande parte das atividades profis-
sionais hoje existentes deixarão de existir, em grande parte por conta 
da utilização da inteligência artificial para a realização dessas tarefas. 
Naturalmente, há um medo das pessoas quanto ao futuro, no entanto, 
essa preocupação não é nova. Há anos, no movimento de saída do 
campo para a cidade, ou na revolução industrial, a sociedade pensou 
que não existiriam mais outras formas de sustento. 

Assim como já aconteceu, trabalhos diferentes irão surgir, no 
entanto, será necessário se desenvolver novas capacidades, na medi-
da em que os computadores passarão a aprender, por meio de dados, 
a reproduzir decisões que só os humanos eram capazes de formu-
lar. No entanto, não é possível ensinar a um computador a lidar com 
o novo, essa é uma habilidade cognitiva humana. Os computadores 
aprendem a partir de um volume de dados e, em diversas situações, 
esses dados podem não existir, cabendo apenas ao ser humano a 
capacidade de cruzar episódios e experiências passadas para solu-
cionar novos problemas. 

Nesse sentido, não se pode negar que, com relação as ativida-
des mais simples, como uma simples assessoria jurídica, por exemplo, 
a inteligência artificial terá uma forte atuação, na medida em que gera 
uma resposta confiável de forma muito mais rápida e menos onerosa.

18  COSSIO, Carlos. El derecho en elderecho judicial. Las lagunas delderecho. La 
valoración judicial. Buenos Aires: Libreria “El Foro”, 2002, p. 45.
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Do mesmo modo, verifica-se que as demandas de massa, que 
exijam maior repetitividade na atividade do advogado, em virtude de 
possuírem menor dúvida quanto à aplicação do fato a norma, tratan-
do-se, assim, de demandas que envolvam alto grau de simplicidade, a 
possibilidade de implantação da Inteligência Artificial seria, inclusive, 
recomendável, para que houvesse maior produtividade no processa-
mento de dados e menor suscetibilidade a erros em sua operação.

Assim, a própria necessidade de celeridade no atual sistema ju-
dicial brasileiro enseja na necessidade de utilização da inteligência ar-
tificial nestes casos que, se resolvidos com maior rapidez, diminuiriam 
substancialmente o número de processos, de modo a trazer maior efe-
tividade na prestação jurisdicional.

A sua aplicação em demandas repetitivas na Justiça do Tra-
balho, Juizados Especiais, em casos de menor subjetividade, para 
exemplificar, seria uma enorme contribuição para o desaforamento do 
Judiciário brasileiro.

Ressalta-se que não está a se pregar a total substituição do ho-
mem pela máquina, até porque se estaria diante de manifesta violação 
a garantias processuais fundamentais, como o juiz natural.

Evitar-se-ia, assim, que os casos pudessem simplesmente se-
rem resolvidos e formulados por algoritmos, sem excluir, por óbvio, a 
possibilidade da utilização destes utilizados para assistência dos ser-
vidores e advogados no bojo das demandas judiciais, conferindo muito 
maior presteza aos cidadãos.

Trata-se de meio que facilitaria o acesso a justiça, possibilitan-
do que os seres humanos, assistidos pelas máquinas, possam, a par-
tir destes processos de automatização, ver seus direitos defendidos, 
postulados e julgados.

E mais: com relação aos casos mais complexos, com diversas 
questões explícitas e implícitas, ainda não solucionadas pelo sistema 
judiciário, apenas o ser humano será capaz de resolver. 

A existência de peculiaridades humanas que circundam cada 
caso concreto impossibilitaria que essa efetividade na prestação juris-
dicional pudesse ser conferida aos cidadãos em toda a sua plenitude 
caso não houvesse a existência de advogados e juízes que, também, 
possam atuar nesses casos levando em conta as circunstâncias sub-
jetivas de cada cidadão.
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Logicamente, a utilização da inteligência artificial para busca 
de fundamentos normativos para que se enquadrem ao caso; eventual 
legislação aplicável; resgate de dados constantes nos autos seria de 
grande importância.

A ajuda e utilidade da inteligência artificial é, assim, imprescin-
dível para a evolução das profissões jurídicas no Brasil e no mundo.

O advogado, no entanto, não pode se ver completamente subs-
tituído por tais máquinas, até porque o causídico é, por determinação 
constitucional, indispensável a administração da justiça.

Deve, desse modo, utilizar-se de todos os meios tecnológicos 
possíveis para que dispor de meios que confiram maior eficiência em 
seu trabalho na defesa dos direitos dos cidadãos.

Permitir-se-ia, lado outro, a contribuição da inteligência artificial 
no auxílio aos advogados, sem, entretanto, substituí-los, já que a apli-
cação do direito ao caso concreto – isto é, aquele que envolve situa-
ções humanas – também pressupõe uma mínima atividade humana na 
postulação e julgamento de tais direitos em Juízo.
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CAPÍTULO 7

O DIÁLOGO ENTRE O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, O 
MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL
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http://lattes.cnpq.br/9595476055257854
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RESUMO
No Direito Positivado, importante observarmos o uso dos princípios a fim 
de entendermos todas as demais ramificações das diferentes áreas. No 
Direito Financeiro, os princípios tem importante papel para a formação e 
aplicação do mesmo, bem como para a criação de leis que envolvam o 
tema. Importante ainda, para pleno entendimento do assunto, notarmos 
a importância dos princípios para o Direito Financeiro. Conforme leciona 
Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho (2021, p. 46), são fontes do Direito 
Financeiro, a Constituição, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis 
Delegadas, Medidas Provisórias e Resoluções do senado. Contudo, ne-
nhuma dessas normas será plenamente eficaz sem que haja o respeito 
aos princípios norteadores do Direito. E nesse ponto, em questão, que 
tal estudo se fundará. O diálogo entre o princípio da economicidade, o 
mínimo existencial e a reserva do possível, por mais que não seja tão 
claro em um primeiro momento, existe e deve ser alvo de estudos. Tal 
estudo se baseará em análise doutrinária, documental e jurisprudencial, a 
fim de tratar, de forma aprofundada, sobre as ligações existentes entre o 
princípio da economicidade, a reserva do possível e o mínimo existencial.
Palavras-chave: Direito, Princípios, Economicidade, Reserva do Pos-
sível, Mínimo Existencial.

PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE

Não apenas o direito pátrio como grande parte do direito in-
ternacional faz o uso de princípios como alicerce para todas as de-
mais leis vigentes em sua jurisdição. No Direito brasileiro, os princípios 

http://lattes.cnpq.br/9595476055257854
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comportam-se como a essência tanto da nossa Carta Magna, como 
das demais leis.

A fim de melhor elucidar a importância dos princípios, obser-
vem-se os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Melo (1996, p. 
545) sobre o assunto:

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamen-
tal que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 
o espírito e servindo de critério para sua exata compreen-
são e inteligência, exatamente por definir a lógica e a ra-
cionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos 
princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome de siste-
ma jurídico positivo”.1

Assim como nas demais ciências existentes, o Direito não se 
comporta como um grande “amontoado” de leis soltas, desconexas 
e caóticas. Além das divisões entre Direito Público e Direito Privado, 
é possível encontrarmos ramificações dentro destas, sendo aí que se 
encontra o Direito Financeiro, área que terá um tema específico apro-
fundado neste artigo.

Um dos pilares do Direito Financeiro, o Princípio da Economi-
cidade faz-se presente não apenas neste ramo do Direito, como tam-
bém no Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Econômico. 
De forma breve, tal princípio se refere à ligação entre custo e bene-
fício, de forma que o Estado consiga um melhor resultado da forma 
menos onerosa possível.

Na doutrina, importante observarmos os ensinamentos de Gus-
tavo Binenbojm (2007, p. 346):

“O princípio da economicidade, inobstante sua autono-
mia no texto constitucional, é abrangido pela ideia de efi-
ciência. A economicidade corresponde a uma análise de 
otimização de custos para os melhores benefícios. A eco-
nomicidade é, assim, uma das dimensões da eficiência.”2

1  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. 
Malheiros Editores, 1996. p. 545.
2  Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 68. 6 BINENBOJM, Gustavo. 
Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 346.
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Na mesma linha de raciocínio, elucida Carlos Alberto de Mora-
es Ramos Filho (2020, p. 444):

“[...] se refere as alternativas escolhidas pelo agente pú-
blico relativamente ao binômio custo x benefício, isto é, 
para verificar se foram as melhores (com o mínimo de 
dispêndio) para a aplicação dos recursos públicos.3

Observa-se que, a partir da análise destes conceitos quanto ao 
princípio da economicidade, faz-se importante observar que a eficiência 
é de suma importância para a economicidade, estando atreladas de 
forma que não se fala de economicidade sem utilizar-se da eficiência. 

Sendo assim, importante atentarmos ao fato de o Princípio da 
Eficiência tratar-se da realização dos atos públicos com maior qualida-
de, competência e eficácias possíveis. Desta forma, a economicidade 
encontra-se dentro do “todo” da eficiência, sendo de suma importância 
para a efetivação desta.

Ainda, atentemo-nos ao fato de o princípio da Eficiência, ape-
sar de sempre presente de forma implícita na administração pública, 
apenas adentrou de forma explícita no direito positivado a partir da 
Reforma Administrativa de 1998, 10 anos depois da promulgação da 
nossa atual Carta Magna.

Sobre tal assunto, importante verificarmos os ensinamentos de 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1999, p. 73):

“a reforma do Estado permitirá que seu núcleo estraté-
gico tome decisões mais corretas e efetivas, e que seus 
serviços – tanto os exclusivos quanto os competitivos, 
que estarão apenas indiretamente subordinados na me-
dida em que se transformem em organizações públicas 
não estatais – operem muito eficientemente”4

Apesar do conceito de Economicidade estar atrelado intima-
mente à relação custo x benefício, este não se resume apenas a valo-
res, conforme se observa pelos ensinamentos de Leticia Malta Araújo 
e Maria Isabel Araújo Rodrigues (2012, p. 49):

3  Direito financeiro esquematizado® / Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho – 3. 
ed. – São Paulo : Saraiva
4  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 10. ed., São Paulo: Atlas, 
1999. FERNANDES, J. U. Jacoby. Tribunal de Contas do Brasil: jurisdição e compe-
tência. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
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“[...] nota-se a existência de estreita relação entre os prin-
cípios da eficiência e economicidade. Atender apenas à 
exigência de baixos custos não implica a plena obser-
vância da economicidade, uma vez que são também exi-
gidos padrões de eficiência para que se configure uma 
ação economicamente satisfatória”.5

Apesar de não se tratar de uma inovação no Direito, haja vista 
ser previsto desde o Decreto Lei 200/67, o Princípio da Economicidade 
encontra-se positivado em nossa Carta Magna no Artigo 70, qual seja:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, le-
gitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa físi-
ca ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 
1998).6

Logo, observa-se a importância do mesmo para toda a admi-
nistração pública. Antes da positivação do referido princípio, o mesmo 
encontrava-se apenas de forma implícita na Constituição Federal. Po-
sitivando-o, o mesmo torna-se uma base concreta para as diferentes 
áreas do direito, desde o Direito Administrativo até o Direito Financeiro, 
tornando-se obrigatório para a administração pública aplica-lo.

RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL

A teoria da Reserva do possível teve sua origem na Alemanha, 
no julgamento de um caso em que estudantes não foram admitidos 
nas Escolas de Medicina de Hamburgo e Munique por conta da li-

5  ARAÚJO, Letícia Malta; RODRIGUES, Maria Isabel Araújo. A relação entre os 
princípios da eficiência e da economicidade nos contratos administrativos. Revista 
do Serviço Público, Brasília, p. 43-62, Janeiro/Março 2012
6  BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988.
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mitação do número de vagas em cursos superiores existente na Lei 
Fundamental Alemã. Neste caso, fora decidido que não seria razoável 
a exigência de que o estado fosse obrigado a disponibilizar acesso de 
todos ao curso de medicina, de forma que tal demanda estaria acima 
de um nível social básico. Mesmo possuindo recursos para que fosse 
implementada tal medida, não está obrigado o Estado a prestar algo 
que não seja razoável, como decidiu a corte. Observa-se, logo, que a 
teoria da Reserva do Possível não encontra limites apenas na existên-
cia ou não de recursos para satisfazer a demanda, e sim a razoabilida-
de da pretensão deduzida.

Conforme leciona Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho 
(2020. P. 363), o conceito de Reserva do possível fundamenta-se na 
ideia de que o Estado-Administração só irá atender as demandas caso 
disponha de recursos econômicos para tanto, bem como deverá haver 
lei orçamentária autorizando tais gastos.

O Princípio da Reserva do possível tem aplicação em pratica-
mente todos os direitos fundamentais. Contudo, mesmo não havendo 
hierarquia entre os Direitos Fundamentais, faz-se necessário obser-
varmos o fato de que alguns doutrinadores colocam o direito à saúde 
em um patamar elevado em se tratando aos outros direitos, haja vista 
estar diretamente ligado à vida dos sujeitos. A partir deste ponto de 
vista, observe-se o que diz Viviane Nóbrega Maldonado (2015, p. 196):

“Mas há que se reconhecer, de outro lado, que o direito 
à saúde, porque intrinsicamente ligado à própria vida, si-
tua-se em patamar privilegiado no que tange aos demais 
direitos, o que explica, em parte, que os doutrinadores 
brasileiros, quando do estudo do princípio da reserva do 
possível, tenham se dedicado a analisar com maior aten-
ção esta específica área, a qual, se não atendida, poten-
cialmente põe em cheque o princípio da dignidade huma-
na, pilar maior do sistema constitucional brasileiro”.7

Na mesma linha de raciocínio, observemos o que dizem Ingo 
Wolfgang Sarlet e Carolina Zancaner Zockun (2016, p. 128):

No caso da CF, que consagrou os direitos sociais como 
direitos fundamentais e, de resto, contempla um leque 
amplo de direitos sociais (saúde, educação, moradia, 

7  MALDONADO, V.N. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, nº 40, p. 189-212, 
Abril-Junho/2015
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alimentação, transporte, previdência, assistência social, 
trabalho, proteção da criança e do adolescente, do idoso, 
da maternidade), o caráter subsidiário da garantia do mí-
nimo existencial (na condição de direito autônomo) é de 
ser sublinhado.8

Contudo, apesar de serem mais discutidos quando está em 
pauta a reserva do possível, o direito à saúde não é o único. Sendo as-
sim, observe-se o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: (...) 1. Não podem os direitos sociais ficar condi-
cionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma 
importância que o Judiciário atue como órgão controlador 
da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar 
que o princípio da separação dos poderes, originalmente 
concebido com o escopo de garantia dos direitos funda-
mentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à 
realização dos direitos sociais, igualmente importantes.
2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito 
de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para 
que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada 
política pública nos planos orçamentários do ente políti-
co, mormente quando não houver comprovação objetiva 
da incapacidade econômico-financeira da pessoa esta-
tal.9

Observa-se que, no caso supracitado, a jurisprudência decidiu 
que a cláusula da reserva do possível não poderá ser invocada com 
o fim de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações. Da mesma 
forma, não poderá ser apresentada de forma genérica, sem que haja 
qualquer comprovação a insuficiência de recursos financeiros.

Para que se torne claro o princípio da Reserva do Possível, fa-
z-se necessário compreender o significado do “mínimo existencial”. O 
mínimo existencial refere-se a observação do binômio necessidade e 
capacidade, de forma que deve-se analisar tanto a capacidade do es-
tado, quanto a necessidade da pessoa. Em outras palavras, o mínimo 
existencial refere-se ao mínimo dos direitos fundamentais essenciais 
para a vida humana, a exemplo da saúde, alimentação, lazer. 

8  Ingo Wolfgang Sarlet | Carolina Zancaner ZockunRevista de Investigações Consti-
tucionais, Curitiba, vol. 3, n. 2, p. 115-141, maio/ago. 2016.
9  AgRg no REsp 1.107.511/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 
21.11.2013, DJe 06.12.2013
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Apesar de ser comumente confundido, tal princípio não se 
resume apenas ao mínimo vital, conforme as palavras de Salomão 
Ismail Filho (2020):

“De fato, o mínimo existencial não trata apenas de garan-
tir ao ser humano um “mínimo vital”, mas um mínimo de 
qualidade vida, o qual lhe permita viver com dignidade, 
tendo a oportunidade de exercer a sua liberdade no plano 
individual (perante si mesmo) e social (perante a comuni-
dade onde se encontra inserido).”10

Logo, o mínimo existencial não deve apenas levar em conta a 
mera possibilidade de sobrevivência dos seres humanos, e sim deve 
proporcionar uma vida digna, respeitando o princípio da dignidade da 
pessoa humana em todas as suas concepções.

O mínimo existencial, em sua concepção internacional, não de-
tém de uma conceituação concreta, pétrea, tendo também diferentes 
amplitudes quanto a sua aplicação. Isso se dá por conta das diferen-
ças das leis dos países, principalmente no que se refere aos Direitos 
Sociais. No Brasil, o mínimo existencial é amplamente discutido na 
doutrina e jurisprudência, levando-se sempre em consideração a pri-
mazia do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, alicerce central 
do nosso direito pátrio.

Em suma, o mínimo existencial e a reserva do possível estão 
intimamente ligados, haja vista, conforme ensinamentos doutrinários, 
o mínimo existencial ser a régua que mede a aplicação da reserva 
do possível. Sendo assim, não poderá o Estado utilizar-se da Reser-
va do Possível a fim de eximir-se do correto cumprimento do mínimo 
existencial. Da mesma forma, deve-se levar em conta as condições 
do Estado para que possa atender a todos da melhor forma possível, 
sem valorizar alguns pontos e negligenciar outros. Para tanto, faz-se 
necessário que, antes de chegarmos ao ponto de tratar sobre os con-
ceitos supracitados, pensemos na integração entre o Princípio da Eco-
nomicidade, a Reserva do Possível e o Mínimo Existencial.

10  FILHO, Salomão Ismail. Mínimo existencial: um conceito dinâmico em prol da 
dignidade humana. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-de-
bate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana Acesso em: 09 
de abril de 2020
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ECONOMICIDADE, RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXIS-
TENCIAL: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

Ante o exposto até esse momento, observou-se a importância, 
de forma separada, do princípio da economicidade, da reserva do pos-
sível e do mínimo existencial. Cada um dos conceitos tem traços que 
os ligam uns aos outros, em especial a reserva do possível e o mínimo 
existencial.

Contudo, antes de iniciarmos qualquer discussão acerca do mí-
nimo existencial e da reserva do possível, faz-se necessário verificar 
o real motivo do início de tal discussão. O Estado deve proporcionar a 
seus cidadãos o necessário para que tenham uma vida digna, sendo 
que a forma que os recursos são geridos é de extrema importância 
para que se encontre o limite de gastos a ser suportado pela adminis-
tração pública.

A fim de exemplificar a discussão em questão, trazendo matéria 
que servirá como objeto de estudo, observe-se decisão proferida pelo 
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO MUNI-
CÍPIO. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO. OMISSÃO 
DO MUNICÍPIO INDEMONSTRADA. ACÓRDÃO RE-
CORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ 
DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPE-
TÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL. SÚMULA 07⁄STJ. 1. Fundando-se o Acórdão 
recorrido em interpretação de matéria eminentemente 
constitucional, descabe a esta Corte examinar a ques-
tão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar 
competência que, por expressa determinação da Car-
ta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência 
traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à 
uniformização da legislação infraconstitucional. Prece-
dentes jurisprudenciais do STJ: REsp 806592, Relator 
Min. Luiz Fux, DJ 28.03.2007; RESP 804595⁄SC, DJ 
de 14.12.2006 e Ag 794505⁄SP, DJ de 01.02.2007. 2. In 
casu, a questão debatida nos autos - obrigação do po-
der público municipal de ampliar o número de vagas nas 
escolas educação infantil foi examinada pelo Tribunal a 
quo à luz de aspectos eminentemente constitucionais, 
consoante se conclui das razões expendidas no voto 
condutor do acórdão hostilizado, o que revela a impos-
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sibilidade de exame da questão em sede de recurso 
especial. 3. Nada obstante, e apenas em caráter obiter 
dictum, o acórdão recorrido, à guisa de exauriente cog-
nição probatória, verificou que a insuficiência de vagas 
na rede de ensino da municipalidade in foco não decorre 
de negligência ou inadequação da Administração Públi-
ca, consoante se infere do excerto do voto condutor do 
acórdão hostilizado” (...) É verdade que muitas crianças 
ainda aguardam em filas de espera para ingressar nos 
educandários, mas restou comprovado que houve au-
mento do número de vagas, ou seja, houve a aplicação 
de recursos públicos na educação municipal, ainda que 
insuficientes para atender toda a demanda existente na 
municipalidade, a descaracterizar a alegada omissão do 
poder público municipal. Ademais, a ampliação física da 
rede de ensino restou bem demonstrada no documento 
de fl. 172, juntado em contestação pelo Município de Sa-
piranga, nele listadas mais de dez obras entre os anos 
de 1999 e 2003. Além disso, evidenciou, também em 
contestação, o aumento na oferta de vagas nas escolas 
de educação infantil de 815 em 1997, para 2479 em 2004 
(fl. 171), sendo que somente em 2004 houve o acréscimo 
de 475 novas vagas, conforme declarou a Supervisora 
das Escolas Municipais de Educação Infantil, Jane Dod-
de Schuh (fls. 169-70)”, aspectos fático-probatórios, cujo 
revolvimento, frise-se, resta obstado em sede de recurso 
especial, ante a incidência da Súmula 07⁄STJ. 4. Recur-
so especial não conhecido”.11

Dessa forma, conforme decisão supracitada, se observa que, 
de fato, a administração pública municipal em questão não negligen-
ciou quanto a oferta de vagas para crianças na rede pública. Obser-
va-se então a existência do princípio da economicidade, mesmo que 
de forma implícita, por se tratar de recursos sendo aplicados de forma 
efetiva, desobrigando o Estado a arcar com sanções não cabíveis, tor-
nando possível, então, o uso da reserva do possível a seu favor.

Sendo assim, observa-se que o princípio da economicidade é 
extremamente “elástico”, de forma que o mesmo deve ser observado 
no momento da aplicação dos recursos públicos, para que, em mo-
mento futuro, sirva de parâmetro para utilização da reserva do possí-
vel. Devemos entender a relação entre o princípio da economicidade, 
a reserva do possível e o mínimo existencial como sendo, uma relação 
11  STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 892.434 - RS (2006⁄0218767-5); RELATOR MI-
NISTRO LUIZ FUX; J. 12/08/2008
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de medida, onde o cumprimento da aplicação do princípio da econo-
micidade aumenta a distância entre a efetivação das políticas públicas 
e o máximo suportado pela administração. 

A fim de exemplificar o proposto acima, imaginemos o seguinte: 
o Estado X detêm recursos para a construção de 20 escolas. Contu-
do, por um desinteresse da administração ou por falta de cuidados da 
mesma, o processo licitatório torna possível a construção de apenas 5 
escolas. Pode-se afirmar que o princípio da economicidade fora apli-
cado de forma falha, dando ensejo a situações em que a reserva do 
possível venha a ser questionada para a efetivação do mínimo existen-
cial. Logo, a aplicação de forma não efetiva do referido princípio dimi-
nui o espaço do “limite” a ser investido, fazendo a reserva do possível 
ser usada antes do que de fato deveria ser utilizado.

Em outra ótica, imaginemos agora situação inversa: o Estado 
Y detêm recursos para a construção das mesmas 20 escolas. Contu-
do, graças ao empenho da administração pública, parcerias e correto 
planejamento, o processo licitatório faz possível que, ao invés das 20 
escolas, sejam criadas 30. Neste caso, observa-se que o princípio da 
economicidade fora, de fato, aplicado de forma correta, otimizando 
os recursos públicos para atender uma parcela maior da população. 
Nesta situação, a distância entre o efetivo uso dos recursos e o “limite” 
dos mesmos aumenta, tornando mais difícil a aplicação da reserva do 
possível, haja vista o Estado, com os recursos que detinha, superar as 
expectativas de investimento.

Observa-se, então, a ligação entre os três conceitos, uma vez 
que o princípio da economicidade, ao ser aplicado de forma correta e 
com a maior efetividade possível acaba por dificultar o uso da Reserva 
do Possível. Em contrapartida, ao se negligenciar tal princípio, fazendo 
o uso dos recursos públicos de forma descontrolado, não planejada, 
acaba-se criando um espaço maior para a utilização da reserva do 
possível.

Da mesma forma, o mínimo existencial liga-se com o princípio 
da economicidade quando se trata da correta aplicação desse. Utili-
zando-se de maneira correta e efetiva do princípio da economicidade, 
maiores são as chances de se atingir a efetivação do mínimo existen-
cial, objetivo de todo Estado. Contudo, ao se negligenciar tal princípio, 
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a administração pública se afasta do mínimo existencial de forma pro-
porcional a tal “negligência”. 

CONCLUSÃO

O Direito Financeiro, assim como os demais ramos do direito 
que abarcam o princípio da economicidade, utiliza-se da relação “cus-
to x benefício” a fim de justificar tal princípio. Contudo, não se deve 
resumir a utilização do referido princípio a apenas essa relação.

Conforme demostrado no artigo em questão, a correta aplica-
ção do princípio da economicidade, maximizando os recursos públi-
cos, influencia diretamente e proporcionalmente ao cumprimento do 
mínimo existencial. Quanto mais eficaz a aplicação dos recursos públi-
cos, mais próxima a administração pública estará de atingir o mínimo 
existencial.

Sendo assim, ao se aproximar da efetivação do mínimo exis-
tencial, distancia-se da utilização da reserva do possível, uma vez que 
não estará, a administração pública, negligenciando o uso dos recur-
sos que detêm.

Sendo assim, necessário observarmos a fundo o diálogo do 
referido princípio com a reserva do possível e o mínimo existencial. Na 
doutrina atual, pouco se fala da relação entre tais conceitos, de forma 
que considera-se apenas a relação entre a Reserva do Possível e o 
Mínimo Existencial. Contudo, conforme explicado neste estudo, o prin-
cípio da economicidade interfere diretamente nestes conceitos, onde 
uma correta aplicação do mesmo aproxima-se da efetivação do míni-
mo existencial e distancia-se da necessidade de se utilizar da reserva 
do possível, e a não observação do referido princípio gera o efeito in-
verso, distanciando-se da efetivação do mínimo existencial e trazendo 
a utilização da reserva do possível para próximo.

O diálogo entre o Princípio da Economicidade, a Reserva do 
Possível e o Mínimo Existencial deve ser algo a ser levado em consi-
deração, maximizando a utilização dos recursos públicos e atingindo 
os objetivos do Estado em oferecer, ao menos, o mínimo necessário 
para que a população viva com dignidade.
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RESUMO
O presente artigo trata da liberdade de imprensa e o direito de ima-
gem do acusado. Analisa o confronto entre direitos e garantias fun-
damentais. Tal discussão aborda em como a liberdade de informação 
interfere na presunção de inocência do acusado antes do devido pro-
cesso legal, ocasionando prejuízos irreparáveis no caso de eventual 
absolvição. Por meio de pesquisas bibliográficas e matérias jornalísti-
cas, apresenta conceito e evolução histórica dos direitos fundamentais 
como forma de garantia da dignidade da pessoa humana, bem como, 
a exposição do acusado perante o excesso de informações divulgadas 
por uma mídia sensacionalista. Assim, tem como objetivo abordar a 
atuação da mídia em detrimento da garantia fundamental da presun-
ção de inocência do acusado, por meio do método da ponderação de 
princípios, a depender do caso concreto.
Palavras-chave: Direito constitucional; Direito penal; Conflito entre 
princípios; Ponderação de conflitos; Direitos fundamentais.
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ABSTRACT
This article deals with the freedom of the press and the right to the im-
age of the accused. It analyzes the confrontation between fundamental 
rights and guarantees. Such discussion addresses how freedom of in-
formation interferes with the presumption of innocence of the accused 
before due process of law, causing irreparable damage in the event 
of eventual acquittal. Through bibliographic research and journalistic 
articles, it presents the concept and historical evolution of fundamental 
rights as a way of guaranteeing the dignity of the human person, as 
well as the exposure of the accused to the excess of information dis-
seminated by a sensationalist media. Thus, it aims to address the role 
of the media to the detriment of the fundamental guarantee of the pre-
sumption of innocence of the accused, through the method of weight-
ing principles, depending on the specific case.
Keywords: Constitutional Law; Criminal Law; Conflict between princi-
ples; Conflict weighting; Fundamental rights.

Introdução

A pesquisa aborda o conflito existente entre os princípios es-
tabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB/1988) do direito de liberdade de informação e o direito de ima-
gem em relação ao princípio da presunção de inocência, visando sua 
compreensão. Sendo todos direitos fundamentais, por meio do méto-
do da ponderação de conflitos, pretende-se lançar uma luz a um ques-
tionamento dos tempos modernos: qual deles será preponderante em 
um contexto criminal?

Vale ressaltar que a violação de direitos fundamentais, bem 
como a colisão entre princípios constitucionais são constantes em 
nossa realidade e atingem diretamente a sociedade, impactando-a de 
tal maneira que o Poder Judiciário tem sido cada vez mais acionado 
para garantir que os direitos fundamentais sejam efetivados.

A influência da mídia no curso de um processo penal vem cau-
sando um enorme impacto no comportamento humano e gerando gra-
ves consequências. Os meios de comunicação social contribuem para 
o sensacionalismo da mídia que acarreta a condenação do acusado 



127DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

antes mesmo do devido processo legal, violando sua dignidade e seu 
direito de imagem.

A CRFB/1988 prevê direitos e garantias fundamentais do ser 
humano, tendo como pilar desses direitos o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Cabe salientar que nenhum direito é absoluto e 
quando há colisão entre esses direitos, deve-se utilizar o método da 
ponderação dos princípios, sendo notável a primazia da dignidade da 
pessoa humana.

A veiculação de informações divulgadas pela mídia muitas vezes 
difama a imagem do suspeito acusado e o torna culpado perante a so-
ciedade, antes de uma sentença penal condenatória. É garantido o direi-
to de informação a todos, mas deve-se levar em conta a veracidade dos 
fatos antes de divulgá-los, dessa forma, não viola o direito de imagem 
do acusado, bem como, a sua presunção de inocência. Neste contexto, 
a questão norteadora da pesquisa é: como conciliar o exercício da liber-
dade de imprensa com o direito da presunção de inocência do acusado?

A pesquisa descritiva e exploratória analisa a preservação do 
direito de imagem do acusado para que tenha um devido processo 
legal e exerça seu direito de ampla defesa e contraditório, sem ser 
influenciado pelo sensacionalismo midiático. Para tanto, apresenta-
-se estudo sobre a legislação, em especial os direitos fundamentais 
aplicáveis ao caso; o exame de casos de repercussão midiática onde 
a imprensa extrapolou os limites dos direitos fundamentais atingidos; 
avaliação dos posicionamentos dos tribunais superiores sobre o caso 
e das percepções sociais sobre o tema; relacionando a ponderação 
dos conflitos existentes entre os princípios e direitos constitucionais 
envolvidos.

A Evolução dos Direitos Fundamentais

Os direitos fundamentais são direitos históricos que surgiram 
com a necessidade de garantir a existência digna da pessoa humana. 
Em meados dos séculos XIX e XX, nasceu a garantia judicial que deu 
aplicabilidade aos direitos fundamentais, tendo como condição essen-
cial para eficácia desses direitos a sua positivação, que se desenvol-
veu através de um longo processo (CONCEIÇÃO, 2016).
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De acordo com o professor Lourivaldo da Conceição (2016), 
inicialmente, o processo de positivação dos direitos fundamentais foi 
reconhecido por meio da Magna Carta em 1215, uma tentativa de limi-
tação do poder do Estado na época da monarquia, na qual era cele-
brado um contrato que concedia direitos e deveres a uma determinada 
classe da sociedade, tendo como base os costumes. Nessa época, 
em que vigorava o regime da monarquia, o direito à liberdade de ex-
pressão era bastante limitado porque o monarca controlava o acesso 
à informação e a liberdade de se expressar.

Logo após, os direitos fundamentais foram consagrados prin-
cípios inerentes a pessoa humana, com caráter universal, limitando 
o poder estatal na esfera privada. Sendo assim, a França instituiu a 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão durante o período 
conhecido como Revolução Francesa, abolindo a monarquia e esta-
belecendo a Primeira República Francesa.

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948 teve como 
objetivo preservar os direitos do homem e garantir a todos os cidadãos 
o direito à liberdade, propriedade, segurança, e resistência à opres-
são. Tratou das mais variáveis manifestações de liberdade, como a li-
berdade individual, a liberdade de opinião e a liberdade de informação, 
afirmando que todos nascem livre e essa liberdade consiste em fazer 
tudo aquilo que não prejudique a outrem.

Os direitos adquiridos pelo homem foram sendo introduzidos 
no texto constitucional e com a evolução da sociedade muitos direitos 
foram sendo reconhecidos, tornando-se assim fundamentais a pessoa 
humana. Dessa forma, houve a instituição da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), um 
documento marcante na evolução dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, que rege a garantia de direitos e liberdades fundamen-
tais para todos (CONCEIÇÃO, 2016). 

A Evolução da Liberdade de Imprensa e de Informação

A liberdade de expressão é uma garantia positivada na 
CRFB/1988, destacando-se em opiniões e pensamentos, não somen-
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te devido ao aspecto crítico, mas também de informação, a qual tem 
grande influência no desenvolvimento da sociedade, na transmissão 
de conhecimentos e na formação de opiniões públicas, constituindo-
-se dessa forma como um direito fundamental.

A imprensa no Brasil conquistou seu espaço com a chegada 
da família real que instituiu o primeiro jornal brasileiro, que noticiava 
apenas acontecimentos da realeza (MADUREIRA, 2014). Todavia, à 
época em que vigorava a ditadura, a imprensa brasileira foi alvo de 
grande censura no país, marcado por um regime autoritário, violando 
a liberdade de expressão e proibindo a livre manifestação de informa-
ções e opiniões contrárias ao regime adotado. 

A divulgação de informações era extremamente controlada e 
quem se opunha à ordem sofria graves penalidades, nas quais diver-
sos profissionais da imprensa foram perseguidos, presos e torturados 
até a morte. 

O Governo do Brasil teve grande interferência nos meios de 
comunicação durante o regime militar, exercendo total influência na 
formação de opiniões, privando a informação midiática de chegar até 
o leitor e consequentemente impedindo a constituição de uma posição 
crítica perante os acontecimentos ocorridos. João Pedro Zambianchi 
Caetano (2016) afirma que “a censura predominou nos meios de co-
municações, principalmente para limitar a reprodução de informações 
que prejudicassem o atual governo”.

O compromisso do jornalismo com a realidade é essencial para 
o processo de comunicação, sendo as informações propagadas pela 
mídia importantes na formação crítica de opiniões. O Ministro Celso de 
Melo (2011) se manifestou da seguinte forma:

A liberdade de expressão protege simultaneamente os 
direitos daqueles que desejam expor as suas opiniões ou 
sentimentos e os do público em geral. Quando se proíbe 
uma manifestação qualquer, viola-se tanto a liberdade 
dos que são impedidos de exprimir as suas ideias, como 
também os direitos dos integrantes do público, que são 
privados do contato com pontos de vista que poderiam 
ser importantes para que formassem livremente as suas 
próprias opiniões (apud FIA, 2020).
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A liberdade de imprensa foi legalmente resguardada pela pri-
meira vez na primeira emenda da Constituição Estadunidense, ten-
do somente ganhado estado de direito fundamental no Brasil com a 
CRFB/1988, que em seu artigo 5º estabelece a liberdade de informa-
ção jornalística (BRASIL, 1988).

Dos Direitos Mantidos pelos Acusados no Processo Penal

A CRFB/1988 e o Código de Processo Penal (1941) asseguram 
ao acusado todos os seus direitos durante o trâmite do processo pe-
nal e após a sua condenação, dessa forma, todo acusado tem direito 
ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e presunção de 
inocência, sendo assim, nenhum direito pode ser mitigado. O acusado 
não pode ser impossibilitado de exercê-los, bem como, nenhuma pena 
poderá ser imposta antes do devido processo legal e do exercício da 
ampla defesa e do contraditório (BRASIL, 1941). 

O direito ao contraditório e a ampla defesa estão elencados 
no artigo 5º, LV da CRFB/1988, sendo imprescindíveis para impug-
nar aquilo que foi dito em desfavor do acusado para que o mesmo 
possa se defender, bem como, apresentar conteúdo probatório para 
demonstrar os verdadeiros fatos. Para Aury Lopes Júnior (2020) “o ato 
de “contradizer” a suposta verdade afirmada na acusação (enquanto 
declaração petitória) é ato imprescindível para um mínimo de configu-
ração acusatória do processo”. 

Sendo assim, o contraditório é o direito conferido ao acusado 
para opor-se àquilo que foi alegado pela parte contrária e a ampla 
defesa deve garantir ao acusado tomar o conhecimento prévio da acu-
sação que lhe é imputada, para produção de todos os meios de pro-
vas. Além de ser parte da estruturação do processo penal, constituin-
do como requisito de validade, é um direito fundamental do acusado, 
dando a oportunidade de contradizer aquilo que foi argumentado pela 
acusação (LOPES JÚNIOR, 2020). Dessa forma, não haverá o devido 
processo legal sem a possibilidade de igualdade entre as partes para 
se manifestarem e exercerem sua defesa, por meio da elaboração de 
indícios que comprovem sua inocência.

A ampla defesa se divide em dois aspectos, sendo a autode-
fesa consistente na faculdade do próprio acusado na prática de atos 
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defensivos em seu favor e a defesa técnica que é aquela exercida pelo 
advogado ou defensor público, sendo uma garantia indisponível, bem 
como, sua ausência constitui nulidade absoluta do processo, confor-
me Súmula nº. 523 do Supremo Tribunal Federal (STF). Como bem 
define Aury Lopes Júnior (2020): “assim como o Estado organiza um 
serviço de acusação, tem esse dever de criar um serviço público de 
defesa, porque a tutela da inocência do imputado não é só um interes-
se individual, mas social”. Existe a possibilidade também da autodefe-
sa e a defesa técnica estarem presente na mesma pessoa, na figura 
do acusado, caso este seja advogado.

O princípio do devido processo legal está relacionado com a 
presunção de inocência, no qual todo acusado é presumido inocente 
até que se prove o contrário, assegurando ao mesmo todas as garan-
tias inerentes a sua defesa para que tenha um julgamento adequa-
do, buscando preservar a dignidade da pessoa humana. Aury Lopes 
Júnior (2020) afirma que “essas garantias não nascem na sentença, 
mas no momento em que inicia o processo, com o recebimento da 
acusação”. 

O referido princípio se divide em dois aspectos, sendo o devido 
processo legal substancial, no qual as leis devem atender o interesse 
público, evitando dessa forma o abuso do poder estatal; e o devido 
processo legal processual que garante as partes o regular exercício 
dos seus direitos no processo judicial (MORAES, 2017).

O direito à presunção de inocência está disposto no artigo 5º, 
inciso LVII da CRFB/1988, no qual o indivíduo é considerado inocente 
durante todo o processo da persecução criminal até o trânsito em jul-
gado da sentença penal condenatória, garantindo ao indiciado todos 
os meios pertinentes para sua defesa (LOPES JÚNIOR, 2020). Em 
caso de dúvida quanto a culpabilidade do acusado, o juiz deve-se va-
ler do in dubio pro reo, ou seja, a presunção de inocência e a garantia 
de liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal, pois 
como disse Voltaire (apud MORAES, 2017) é preferível absolver um 
culpado do que condenar um inocente.

Ante o exposto, o indivíduo ao cometer uma infração penal, é 
presumido inocente e o Estado não pode exercer o jus puniendi contra 
o acusado antes do devido processo legal, fundamentado no direito 
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do contraditório e da ampla defesa, uma vez que são princípios in-
dispensáveis para o regular exercício da jurisdição, assegurando um 
tratamento de igualdade para ambas as partes do processo, para que 
se obtenha uma sentença justa e adequada, proferida por um juiz im-
parcial. 

A Mitigação dos Direitos Fundamentais em Face do Apelo Midiático

A CRFB/1988 garantiu direitos e deveres inerentes ao ser hu-
mano, como a liberdade de informação e de pensamento, estabe-
lecendo a publicidade dos atos processuais e proibindo a censura 
(BRASIL, 1988). No entanto, o exercício desses direitos deve guardar 
extrema observância ao direito à imagem, à intimidade, à presunção 
de inocência e ao devido processo legal, respeitando a dignidade da 
pessoa humana.

A mídia exerce um importante papel em nosso meio, divulgan-
do informações de maneira rápida e constituindo uma forma demo-
crática de expressão. Nesse sentido José Saramago menciona que 
“A mídia, seja ela eletrônica, impressa ou funcional exerce um grande 
poder sobre o comportamento das pessoas na sociedade, pois é uma 
grande ferramenta de propagação de fatos, ideias, notícias e pensa-
mentos” (apud SANTOS, 2013). Todavia, sua exposição excessiva tem 
sido um obstáculo na condução de um processo adequado por meio 
do exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como, na preser-
vação do direito de imagem do indivíduo.

A exposição negativa do acusado através dos meios de comu-
nicações acaba influenciando na sua presunção de inocência, pois o 
mesmo acaba sendo julgado perante a sociedade, devido ao que foi 
exposto pela mídia, antes de um devido processo legal. Para Alexandre 
de Moraes (2017), o devido processo legal “configura dupla proteção 
ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito 
de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total 
de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa”. Porém, 
a imprensa, com a finalidade lucrativa, acaba distorcendo os fatos da 
realidade, tornando-os persuasivos à sua convicção, formando opini-
ões e conquistando audiência, de maneira que, o direito a presunção 
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de inocência acaba sendo mitigado pelo sensacionalismo midiático 
(MARTINELLI, 2020).

Um grande problema causado pela exposição midiática é a 
influência exercida sobre o julgador, nos casos de júri popular, prin-
cipalmente em crimes de grande repercussão social, no entanto, as 
informações transmitidas pela imprensa não podem ser definidas como 
causas determinantes para definição da pena condenatória (CAVASSI-
NI, 2015). O Tribunal do Júri é composto por pessoas leigas, desprovi-
das de conhecimentos técnicos e vulneráveis a informações divulgadas 
pela imprensa, capazes de formar opiniões que acarretam prejuízos 
em julgamentos de casos dolosos contra a vida (OLIVEIRA, 2020).

Constantemente, as mídias divulgam informações relativas a 
procedimentos investigativos, o que acaba prejudicando os direitos ine-
rentes ao indiciado, pois não há qualquer controle daquilo que está 
sendo noticiado. Isto posto, a acusação pública faz com que o acusado 
enfrente um processo midiático antes mesmo de ser submetido a um 
processo judicial com sentença definitiva, bem como, afeta a imparcia-
lidade da justiça e a duração razoável do processo (ANDRADE, 2007). 

A mídia intervém de uma maneira tão extensiva na vida do in-
diciado, violando sua honra, sua privacidade e dignidade, de tal for-
ma que ainda que haja uma sentença penal absolutória, dificilmente 
conseguirá reverter todo os efeitos causados pela divulgação massiva 
de informações. Para Guilherme de Sousa Rebelo e Gerson Fausti-
no Rosa (2020), “a presunção de inocência que deveria orientar todo 
sistema, inclusive a atividade jornalística, acaba sendo mitigada pelo 
espetáculo da imprensa”. A imprensa deve apenas transmitir a infor-
mação dos fatos sem causar a exposição da figura do indivíduo, sendo 
imprescindível que haja conformidade entre o conteúdo divulgado e os 
direitos inerentes a pessoa humana, que foram conquistados ao longo 
do tempo.

A Colisão Entre a Liberdade de Imprensa e a Presunção de Ino-
cência

Há um grande debate entre o direito de imprensa e o direito de 
imagem, no que tange a presunção de inocência do suposto acusado. 



134DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

Alguns casos de repercussão social deixam claro o confronto entre 
esses direitos fundamentais.

Considerado um dos maiores erros judiciários, no que diz res-
peito à colisão entre o direito de liberdade de imprensa e a presunção 
de inocência do acusado, o caso dos irmãos Naves merece destaque. 
De acordo com o pesquisador Felipe Augusto Fonseca Vianna (2015), 
em 1937, no município de Araguari, no interior de Minas Gerai, os ir-
mãos Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves foram presos e 
torturados injustamente pela suposta morte do primo Benedito Pereira 
Caetano, vindo somente a serem inocentados decorridos doze anos.

O caso dos irmãos Naves teve grande repercussão, violando 
vários direitos e princípios constitucionais inerentes ao ser humano. Os 
irmãos foram acusados e condenados à prática de um suposto delito, 
sem existência nenhuma de provas concretas de autoria e materialida-
de do crime, não respeitando o princípio da presunção de inocência, 
bem como foram expostos a diversas situações humilhantes, como a 
tortura, para obtenção da confissão fraudada, violando também o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana (MATA, 2018).

O caso foi de grande especulação porque a mídia divulgou fa-
tos supostamente verídicos, formando uma opinião pública, no qual a 
sociedade acreditava que os irmãos eram culpados pela morte de seu 
primo, devendo assim, serem condenados. O caso foi à julgamento do 
Tribunal do Júri por três vezes, sendo os irmãos absolvidos por duas 
vezes, entretanto, em razão da predominância do regime ditatorial de 
Vargas em 1937, os irmãos foram condenados (SANTOS, 2013).

Após alguns anos encarcerados, os irmãos obtiveram a liberda-
de condicional e apenas em 1953 foram inocentados de todas as acu-
sações, tendo sido anulada a sentença judicial condenatória, quando 
encontraram o primo Benedito vivo e conseguiram provar a inocência 
dos irmãos, bem como o Estado foi obrigado a indenizar seus familia-
res (VIANNA, 2015).

Outro caso de grande relevância, foi da Escola Base que ocor-
reu em 1994, em São Paulo, no qual os donos da Escola de Educação 
Infantil Base juntamente com o motorista do transporte escolar e um 
casal de pais de um aluno, foram acusados de abuso sexual contra 
crianças da referida escola (SILVA, 2018).
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O delegado, ao saber dos fatos, instaurou o inquérito policial 
e decretou a prisão dos suspeitos, noticiando o ocorrido para que a 
imprensa divulgasse, antes mesmo da apuração de informações re-
cebidas, expondo a imagem dos supostos acusados e tornando-os 
culpados perante a sociedade. A pesquisadora Anna Carolina Antu-
nes Madureira (2014) afirma que “a autoridade policial através de um 
visível despreparo e intensa vontade de aparecer na mídia, acabou 
tornando o fato até então duvidoso, em certeza absoluta, causando 
intensa comoção social”.

Os acusados foram inocentados somente três meses após o 
fato, e várias emissoras de imprensa foram condenadas a pagar in-
denização por danos morais sofridos pelos acusados. Entretanto, as 
informações expostas por meio do sensacionalismo midiático, já havia 
causado um enorme estrago, denegrindo a imagem e reputação dos 
envolvidos e da instituição escolar. Embora tenham provado sua ino-
cência, a exposição do caso trouxe graves consequências aos envol-
vidos, como o desenvolvimento de doenças e sequelas emocionais, 
além de se isolarem da comunidade e perderem seus empregos (SIL-
VA, 2018).

O Posicionamento dos Tribunais

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), julgaram vários conflitos envolvendo o direito de imagem 
e o direito de imprensa, construindo jurisprudência com base na uti-
lização do método da ponderação de princípios para solucionar este 
tipo de conflito (ALVES, 2010). É cada vez mais frequente a busca pelo 
Judiciário para resolução de litígios entre garantias fundamentais, com 
a finalidade de assegurar esses direitos, tidos como cláusulas pétreas 
na CRFB/1988.

Os ministros têm apreciado com maior frequência conflitos en-
volvendo o direito de imagem e o direito de imprensa, devido ao au-
mento da circulação de informações na sociedade, bem como, a viola-
ção da presunção de inocência do acusado (LENZA, 2020). A solução 
desses litígios, passa pela ponderação dos interesses legítimos, a de-
pender da análise de cada caso concreto para proferir uma decisão, 
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e como consequência poderá surgir o dever de indenizar o ofendido, 
quando a matéria veiculada pela mídia ofender a imagem do indivíduo.

Conforme precedentes, o exercício da atividade de imprensa 
exige a observância de três deveres: o dever de cuidado, o dever de 
pertinência e o dever de veracidade (LENZA, 2020). Sem a observân-
cia destes deveres haverá abuso do exercício profissional e da liberda-
de de imprensa (TJDFT, 2018).

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina também entendeu 
neste sentido:

A liberdade de imprensa constitucionalmente garantida 
foi importante conquista da sociedade democrática após 
a ruptura de um regime ditatorial militar que impunha 
como regra a censura prévia aos meios de comunicação, 
tolhendo os mais comezinhos direitos de expressão, seja 
por meio de informações ou críticas. A Constituição Fede-
ral de 1988, elaborada sob os ares de um regime demo-
crático, afasta qualquer possibilidade de prévia censura 
aos meios de comunicação, em especial aos órgãos de 
imprensa escrita, mas, de outro lado, não coloca a liber-
dade de imprensa como valor absoluto, ou seja, os ex-
cessos e abusos cometidos no exercício desta liberdade 
sujeitam o ofensor a reparar penal e civilmente àquele 
que teve sua honra ou imagem maculados (TJSC, 2012).

Assim, apesar de a liberdade de imprensa estar garantida na 
Constituição da República, não deve prevalecer de forma ilimitada no 
que tange ao direito de imagem do acusado, devendo levar em con-
sideração a veracidade das informações publicadas, não expondo de 
forma negativa a figura do indivíduo, de maneira a atingir sua presun-
ção de inocência, também resguardado pela Magna Carta. 

Para a maioria dos juristas, ao ser veiculada notícias acerca de 
pessoas acusadas em investigações criminais, a mídia deve levar em 
consideração a presunção de inocência do acusado, não limitando o 
fluxo de informações divulgadas, mas observando a veracidade antes 
de torná-las públicas. Dessa forma, os tribunais vêm construindo juris-
prudência com base no princípio da proporcionalidade, ponderando os 
interesses em conflito, conforme as circunstâncias do caso existente, 
exatamente como os pesquisadores concluem (ANDRADE, 2007; AL-
VES, 2010, MADUREIRA, 2014).
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A Percepção Social

Com o fim de coletar a percepção social acerca do tema, foi 
montado um questionário composto por oito perguntas em Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e disponibilizado via Google For-
ms® durante os meses de agosto e setembro de 2021. Ao todo, 152 
participantes contribuíram para o estudo do caso, opinando em como 
a liberdade de imprensa influencia na presunção de inocência do acu-
sado.

A idade dos sujeitos que participaram da coleta prevaleceu en-
tre 18 e 25 anos, sendo 64,5% do sexo feminino e 35,5% do sexo 
masculino, tendo 42,1% dos participantes curso superior incompleto, 
bem como, 72,4% dos entrevistados responderam que sempre acom-
panham os noticiários, e 87,5% utiliza-se da internet como meio de se 
manter informado.

Perguntado se há sensacionalismo na divulgação das notícias 
sobre crimes, o resultado obtido foi 54,6% sim; 44,7% às vezes; e 0,7% 
não. Quando inquiridos sobre a influência do sensacionalismo midiá-
tico no julgamento de casos envolvendo crimes, 71,1% dos participan-
tes afirmaram que isso influencia no julgamento dos crimes; 25,7% 
responderam que às vezes influencia; e apenas 3,3% entendem que 
mesmo havendo sensacionalismo midiático, isso não é capaz de in-
fluenciar os julgamentos.

Ao serem questionados se a imprensa ao divulgar a imagem do 
acusado contribui para sua condenação, 47,4% responderam que sim, 
38,8% disseram às vezes e 13,8% que não. Todavia, pode-se dizer 
que as informações transmitidas pela mídia, na maioria das vezes têm 
a finalidade de transmitir à sociedade o que está acontecendo, aler-
tando alguns fatos ou até mesmo ajudando na identificação do sujeito 
que está envolvido no crime, neste último caso, não há dúvida que a 
divulgação auxilia o trabalho de persecução penal.

Quando diretamente inquirido se a divulgação da imagem do 
acusado é importante para a proteção da sociedade, 52,6% responde-
ram que sim, 37,5% marcaram às vezes e 9,9% das pessoas questio-
nadas disseram que não, o que demonstra que os sujeitos participan-
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tes corroboram com o entendimento do auxílio à persecução penal. Há 
de se ressaltar que a divulgação da imagem para essa finalidade, se 
não ofende e nem expõe a dignidade do suspeito ou conduzido, não 
configura crime de abuso de autoridade, como defende o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (MPRS, 2020).

Em seguida, ao serem perguntados se se sentem influenciados 
pela mídia ao fazerem um pré-julgamento do acusado antes de ele ser 
absolvido ou condenado, 40,1% disseram que sim, 35,5% marcaram 
às vezes e 24,3% responderam que não. E por fim, ao serem questio-
nados a respeito de qual direito é considerado mais importante, 55,9% 
responderam ser o direito de imagem e 44,1% disseram que a liberda-
de de imprensa tem maior importância.

Diante da análise dos dados coletados, pode-se concluir que 
a liberdade de imprensa tem o dever de transmitir informação à po-
pulação com a finalidade de levar conhecimento, para formação de 
opiniões. Em contraponto, muitas vezes, a imprensa sensacionaliza ao 
divulgar os acontecimentos, o que prejudica no julgamento do acusa-
do, sendo a sociedade influenciada pelo que a mídia transmite antes 
mesmo de saber dos fatos.

Considerações Finais

Ao término do estudo, pôde-se observar que é notória a pre-
sença do sensacionalismo midiático na divulgação de informações 
à sociedade, causando um confronto entre o direito de liberdade de 
imprensa e o direito de imagem, afetando diretamente na presunção 
de inocência do acusado, que responde a uma ação penal em curso. 
A influência exercida pela mídia por meio de fatos divulgados, acaba 
gerando uma convicção de que o acusado é culpado, condenando-o 
antes mesmo do efetivo trânsito em julgado da sentença condenatória.

A solução adotada para esse conflito entre direitos fundamen-
tais, pela análise de jurisprudência e doutrina é a utilização do método 
da ponderação e do princípio da proporcionalidade. A utilização do 
método da ponderação dos princípios é determinante para definir qual 
direito deve prevalecer de acordo com cada caso concreto, levando 
em consideração que o interesse de fatos divulgados pela imprensa 
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também é um fator decisivo, entretanto, não deve extrapolar de ma-
neira a atingir a presunção de inocência do acusado, difamando sua 
imagem antes de um devido processo legal.

Diante o exposto, observa-se que a condenação prévia de indi-
víduos envolvidos em processos criminais pela imprensa é constante, 
mas o sistema judiciário brasileiro, amparado em teorias e preceden-
tes judiciais, tem se movido no sentido de valorizar a dignidade da pes-
soa humana, não impedindo a imprensa de desempenhar sua função 
social, mas devendo-se evitar os excessos midiáticos no que tange ao 
direito de imagem do acusado, para garantir a máxima efetividade das 
normas constitucionais durante o trâmite processual.
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RESUMO
O presente artigo trata da possibilidade jurídica da citação por aplica-
tivo de mensagem no processo penal. Aborda a conceituação e es-
pécies de citação no processo penal, bem como o entendimento dou-
trinário e jurisprudencial a respeito da utilização de meios eletrônicos 
para a validade da citação. Indica as posições divergentes na doutrina 
a respeito do tema e aponta o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, através de acórdãos pertinentes ao tema, quanto aos requi-
sitos de validade para a citação penal por aplicativo de mensagem, 
em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e 
da ampla defesa, com especial destaque para o Habeas Corpus nº 
641.877.
Palavras-chave: Citação. Processo Penal. Aplicativo de mensagem. 
HC-STJ 641.877.

ABSTRACT
This article deals with the legal possibility of citation by message aplli-
cation in criminal proceedings. It adresses the concept and types of 
citation in criminal proceedings, as well as the doctrinal and jurispru-
dential understanding regarding the use of electronic means for validity 
of the citation. It indicates the divergente positions in the doctrine on 

mailto:jorgeromcy1%40gmail.com?subject=


143DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

the subjetct and points out the understanding of the Superior Court of 
Justice, through rulings relevant to the subject, as to the validity requi-
rements for the criminal citation by message apllication, in line with the 
constitutional principles of adversary proceedings and defense, with 
special emphasis on Habeas Corpus nº 641.877.
Keywords: Citation. Criminal proceedings. Messaging app. HC-STJ 
641.877.

Introdução

O processo penal, como instrumento para a resolução do con-
flito entre o direito de punir do estado e a manutenção da liberdade do 
acusado, constitui-se em relação jurídica composta fundamentalmente 
por três atores: autor, réu e juiz.

Essa relação jurídica-processual se perfectibiliza com o cha-
mamento do réu para integrá-la, conhecendo os termos da acusação 
contra si deduzida, bem como abrindo-lhe a possibilidade de defesa.

O ato de cientificar o réu da imputação que lhe é feita, oportu-
nizando sua defesa, chama-se citação, instrumento fundamental para 
garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A respeito, o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“A citação é o ato de comunicação processual mais importante. Pode-se 
até dizer que a in jus vocatio é verdadeira garantia constitucional do direito à ampla 
defesa, embora não esteja listada num dos incisos do art. 5º da CF, ela se encarta no 
§2º desse mesmo dispositivo. De acordo com a Lei n.º 11.719/2008, o réu será citado 
depois que o Juiz receber a denúncia, e como antes de recebê-la o réu deverá dar a 
sua resposta, evidente que o Juiz, não rejeitando a denúncia ou queixa, ordenará a 
notificação do réu para se defender e recusando sua defesa, receberá a peça acu-
satória e determinará a citação do réu para a audiência de instrução e julgamento, 
quando, então, será interrogado.” 

(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32ª ed. São Pau-
lo: Saraiva 2010, p.73)

Em relação à importância do ato citatório para a garantia do 
contraditório e ampla defesa no processo penal, tem-se o ensinamen-
to de Renato Brasileiro de Lima:
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“(...) é um dos mais importantes atos de comunicação processual, porquanto 
dá ciência ao acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua pes-
soa, chamando-o para se defender. Considerando-se que a instrução criminal deve ser 
conduzida sob o crivo do contraditório, a parte contrária deve ser ouvida (audiatur et al-
tera pars). Para que ela seja ouvida, faz-se necessário o chamamento a juízo, que é fei-
to por meio da citação. Funciona a citação, portanto, como misto de contraditório e de 
ampla defesa, já que, ao mesmo tempo em que dá ciência ao acusado da instauração 
de demanda penal contra ele, também o chama para exercer seu direito de defesa.” 

(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salva-
dor: Juspodivm, 2016, p. 963).

1. Espécies de Citação no Processo Penal

A citação do réu no processo penal se dá nas seguintes moda-
lidades:

a) Citação por mandado, quando o acusado é pessoalmente 
cientificado pelo oficial de justiça, mediante ordem judicial, importando 
presunção absoluta de seu chamamento para integrar a lide (artigo 
351 e seguintes do Código de Processo Penal);

b) Citação por carta, subdividindo-se em:
b.1) Precatória: ocorre quando o réu não se encontrar na co-

marca do juízo, cabendo a este solicitar à autoridade judiciária onde o 
réu for localizado que proceda à sua citação (artigo 354 do Código de 
Processo Penal);

b.2) De Ordem: dá-se quando há a determinação de um órgão 
de grau superior mandando que um órgão jurisdicional inferior àquele 
cumpra com a citação em seu âmbito de competência;

b.3) Rogatória: trata-se de instrumento pelo qual o juízo com-
petente no Brasil solicita, através de vias diplomáticas, que a autori-
dade judiciária de outro país efetue a citação de acusado residente 
no exterior (artigo 368 do Código de Processo Penal) ou em legações 
estrangeiras (artigo 369 do Código de Processo Penal);

c) Citação por requisição, feita nos casos de militares por seus 
superiores hierárquicos (artigo 358 do Código de Processo Penal);

d) Citação por edital, quando não localizado o acusado, dando-
-se pela expedição de edital pelo juízo com o chamamento do acusado 
a se ver processar (artigo 361 do Código de Processo Penal); e
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e) Citação por hora certa, cabível nos casos em que o oficial de 
justiça suspeita que o acusado se oculta para evitar a efetivação do cum-
primento do mandado citatório (artigo 362 do Código de Processo Penal).

Das modalidades de citação, a mais corriqueira é aquela efe-
tivada por intermédio do oficial de justiça, através de mandado, com 
o chamamento pessoal do acusado, in facien, por existir presunção 
absoluta (juris et de jure) de que ele tomou conhecimento da demanda 
penal contra ele deduzida.

2. Da Comunicação Processual por Aplicativo de Mensagem

Assim como vários outros institutos jurídicos, a citação no pro-
cesso penal não fica imune aos avanços existentes nas áreas do co-
nhecimento, tecnologia e relações sociais, o que acaba por provocar 
discussões doutrinárias e jurisprudenciais acaloradas.

Hodiernamente, temos a utilização cada vez mais intensa de 
aplicativos eletrônicos de comunicações (aplicativos de mensagens), 
que permeiam a vida cotidiana em sociedade.

Diante da massificação da utilização social de aplicativos de 
mensagens, cujo mais popular é o WhatsApp, os profissionais do di-
reito vislumbraram a aplicação desses mecanismos eletrônicos como 
forma de cientificar as partes acerca dos atos processuais, aumentan-
do a celeridade e reduzindo custos advindos de um processo penal 
cada vez mais moroso e dispendioso financeiramente.

O início da utilização de aplicativos de mensagem (WhatsA-
pp, Telegram e outros) para comunicação processual (a princípio em 
intimações judiciais) se deu em 2015 e rendeu ao magistrado Gabriel 
Consigliero Lessa, juiz da comarca de Piracanjuba – GO, destaque no 
prêmio INNOVARE do referido ano.

O Conselho Nacional de Justiça, precisamente em 2017, em 
sede de Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0003251-
94.2016.2.00.0000, aprovou, à unanimidade, a utilização do aplicativo de 
WhatsApp como ferramenta para intimações em todo Poder Judiciário.

Com o beneplácito do Conselho Nacional de Justiça, e ado-
tando as cautelas necessárias para identificação dos intimandos, os 
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vários tribunais e juízos pelo país passaram a realizar intimações em 
processos cíveis e criminais pelo referido meio eletrônico instantâneo, 
aumentando a celeridade e reduzindo os custos financeiros, privile-
giando a economia processual.

No processo cível, malgrado alguns dissensos, a citação do réu 
por meio de WhatsApp igualmente se tornou aceita, sempre atentando 
para mecanismos de segurança quanto a identidade do citando.

A respeito, vários tribunais, baseados nas diretrizes do Con-
selho Nacional de Justiça, resolveram disciplinar e regrar a utiliza-
ção de WhatsApp nas comunicações processuais (citações e intima-
ções), como são exemplos o Tribunal de Justiça do Paraná (Circular 
nº04/2021) e Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Circular nº 222/21). 

3. Da Citação por Aplicativo de Mensagem no Processo Penal

Em relação ao processo penal, que trata de demanda referente 
ao estado de liberdade do indivíduo, a possibilidade de utilização de 
aplicativo eletrônico instantâneo de mensagens como forma de cita-
ção do acusado causou profunda discussão na doutrina e jurisprudên-
cia, abrindo-se grande divergência.

De um lado, temos os estudiosos que entendem que a citação 
penal por intermédio de WhatsApp estaria em desconformidade com 
as disposições do Código de Processo Penal, além de configurar vio-
lação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Por outra banda, temos os entusiastas da citação pelo aplica-
tivo que asseveram que, embora não havendo ainda previsão legal a 
respeito dessa forma citatória, desde que guardadas as devidas cau-
telas, não haveria prejuízo ao acusado. Ademais, a inovação seria im-
portante avanço na celeridade e economia processuais.

Não resta dúvida que os princípios do contraditório e ampla de-
fesa possuem grandeza constitucional e são garantias fundamentais, 
merecendo respaldo por parte do ordenamento jurídico.

Contudo, é necessário observar sempre se o ato jurídico pra-
ticado violou ou não o contraditório e ampla defesa no âmbito do pro-
cesso, afastando-se de ideias e conceitos preconcebidos, frutos ape-
nas de uma exigência estéril de formalismo jurídico.
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Em nosso sistema processual penal vigora o princípio da ins-
trumentalidade de formas, ou seja, a maneira de se concretizar o pro-
cesso deve se adequar ao fim a que se destina, que é a solução da 
demanda posta em juízo.

A respeito, eis a doutrina de Ada Pelegrini, Antônio Scarance e 
Antônio Magalhães Gomes Filho:

“(...) nota-se uma evolução bastante sensível nos ordenamentos moder-
nos; no lugar do denominado sistema de legalidade das formas, em que o legislador 
enumerava taxativamente os casos de nulidade, praticamente sem deixar espaço 
à discricionariedade do juiz na apreciação das consequências do vício, predomina 
hoje em dia o sistema da instrumentalidade das formas, em que se dá maior valor à 
finalidade pela qual a forma foi instituída e ao prejuízo causado pelo ato atípico (...)”

(GRINOVER, Ada Pelegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FI-
LHO, Antônio Magalhães. As nulidades no processo penal. 8. ed. rev. atual. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 30 e 31) 

Se o ato processual atingiu seu fim, sem prejuízo a qualquer 
das partes, em especial ao acusado, não há motivo, a princípio, para 
nulificá-lo (pas de nullité sans grieff). Essa realidade, aliás, é abraçada 
pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.

Quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das for-
mas no processo penal brasileiro, tem-se o seguinte julgado:

“(...) o sistema das nulidades no processo penal brasileiro é norteado pelos 
princípios do prejuízo, da causalidade, do interesse e da convalidação, pelos quais, 
em síntese, os mecanismos processuais e formalidades do processo devem objetivar 
à solução do caso concreto, urgindo que os modelos legais sofram temperamentos.”

(STJ, AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 
Sexta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) 

Portanto, seria temerário afastar, de imediato e de forma ca-
tegórica, a citação penal por meio de WhatsApp ou Telegram pura e 
simplesmente por uma pretensa violação aos princípios do contraditó-
rio e ampla defesa. 

No que tange à utilização de novos recursos tecnológicos para 
a melhoria da prestação jurisdicional, tem-se as conclusões de Nadir 
Mazloum:
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Se a Justiça quiser atingir a tão almejada celeridade, será fundamental para 
o êxito dessa empreitada que o princípio da instrumentalidade das formas seja com-
preendido e prestigiado por todos aqueles que participam do processo. A tecnologia 
já é e sempre será um grande aliado da Justiça, e essa auxílio não se resume ao 
mero processo eletrônico. Todos os atos processuais, desde que respeitada a finali-
dade e não gerando prejuízo às partes e às garantias do processo, podem e devem 
ser praticados por meios eletrônicos. Suscitar a nulidade de um ato que, a despeito 
de não ter observado a forma prevista em lei, atingiu plena e eficazmente a sua 
finalidade de maneira segura e inequívoca e não produziu prejuízo algum, é incidir 
no despropósito de considerar a forma um fim em si mesmo. As formas não preci-
sam estar previstas em lei: a dinâmica da vida e o progresso tecnológico superam 
a sapiência do legislador. A instrumentalidade das formas é o princípio que permite 
compatibilizar o texto frio da lei com a realidade, dando instrumentos mais eficazes 
à justiça para cumprir o seu papel. É uma pena que um princípio tão importante seja 
tão desprezado e esquecido no meio forense.

(MAZLOUM, Nadir. Citação no processo penal: a forma é um fim em si 
mesmo? Revista Consultor Jurídico, 14 de maio de 2021. https://www.conjur.com.
br/2021-mai-14/nadir-mazloum-citacao-processo-penal)

Além disso, a inexistência de previsão legal para essa forma 
citatória no âmbito penal, não se reveste de óbice, pois o chamamento 
do acusado continua sendo feito pessoalmente, por intermédio de ofi-
cial de justiça ou outro serventuário da justiça, apenas utilizando me-
canismos virtuais, o que, por si só, a princípio, não viola a legislação 
de regência, sempre guardadas as cautelas cabíveis.

A pandemia da COVID-19, com o imperioso distanciamento so-
cial, trouxe a necessidade de adaptações ao sistema de justiça, que 
adotou uma série de mecanismos tecnológicos e de comunicações 
virtuais, sob pena de não se proporcionar ao jurisdicionado a presta-
ção do serviço da justiça.

Sessões e audiências foram realizadas virtualmente, bem como 
comunicações foram realizadas às partes e interessados por diversos 
mecanismos eletrônicos. Foram mudanças que vieram para ficar, pois 
o serviço público igualmente deve primar pela eficiência e celeridade, 
nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Diante desse contexto, exsurge o questionamento a respeito da 
validade da citação penal por mecanismos de comunicação eletrônica 
instantânea. 

mailto:/2021-mai-14/nadir-mazloum-citacao-processo-penal?subject=
mailto:/2021-mai-14/nadir-mazloum-citacao-processo-penal?subject=
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Em face do avanço da pandemia de COVID-19, não demorou 
muito para o Superior Tribunal de Justiça ser chamado a deliberar a 
respeito, criando precedente a ser seguido pelo demais tribunais e 
juízes em nosso país, conforme acórdão abaixo:

HABEAS CORPUS Nº644543 - DF (2021/0039512-1) DECISÃO Trata-se de 
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementa-
do (fl.213): HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEA-
ÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA 
PELO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGA-
DA. Não há nulidade na citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), uma vez 
que observados os preceitos normativos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, e da 
decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em virtude da situação ex-
cepcional provocada pela pandemia da Covid-19. Além disso, a citação alcançou 
sua finalidade, pois o citando foi informado do conteúdo da comunicação via contato 
telefônico, concordou com a realização do ato por meio eletrônico, e recebeu ar-
quivos da denúncia e do mandado de citação. Ausente prejuízo à ampla defesa, ao 
contraditório, ou ao devido processo legal atribuível à forma como foi concretizada a 
citação, inviável reconhecer sua nulidade, pois, no campo da nulidade no processo 
penal, vigora o princípio, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para o pas de 
nullité sans grief reconhecimento de nulidade (art. 563 do Código de Processo Pe-
nal). Ordem denegada. O paciente foi denunciado como incurso artigos 147, caput, 
do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravencoes Penais, c/c os artigos 5º e 7º da 
Lei nº 11.340/2006. Busca a defesa, em sede liminar, a suspensão da ação penal, 
até o exame definitivo, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da citação reali-
zada por aplicativo de celular, ante os latentes prejuízos ao devido processo legal, 
determinando a realização do ato em conformidade com o disposto na Lei para a sua 
validade (fl.11). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é 
medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de 
plano, evidente constrangimento ilegal. Esta não é a situação presente, em que a 
pretensão de declaração de nulidade da citação é de caráter eminentemente satis-
fativo, de igual modo descabendo a concessão da liminar para suspensão da ação 
penal, melhor cabendo o exame do pedido no julgamento de mérito, assim inclusive 
garantindo-se a necessária segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de 
liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça, a serem prestadas, prefe-
rencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, dê-se vista 
ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 
2021. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator

(STJ - HC: 644543 DF 2021/0039512-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, 
Data de Publicação: DJ 12/02/2021).
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Dessa forma, a princípio, diante da excepcionalidade do mo-
mento pandêmico e atentando ao princípio da instrumentalidade de 
formas, o Superior Tribunal de Justiça não rechaçou a citação por apli-
cativo de mensagem que efetivamente tenha cientificado o réu dos 
termos da acusação contra si deduzida. 

4. Dos Requisitos de Validade da Citação por Aplicativo de Men-
sagem no Processo Penal

Avançando na análise do tema, o mesmo Superior Tribunal de 
Justiça, observando os novos parâmetros tecnológicos, bem como as 
recentes dinâmicas de relações sociais (utilização corriqueira de aplica-
tivo de mensagem pelas pessoas), resolveu, ao admitir a citação penal 
por WhatsApp, estabelecer critérios e parâmetros que garantam sua 
higidez e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, a 5ª Turma, através do acórdão do HC 641.877, em 
09 de março de 2021, admite a possibilidade de citação criminal usan-
do aplicativo de mensagens (WhatsApp), desde que exista compro-
vação da identidade do denunciado através do número do telefone, 
confirmação escrita e foto individual:

“(...)
6. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins 

de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo 
Documento: 122874624 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 15/03/2021 
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, imperiosa a adoção de todos 
os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número 
telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade 
do destinatário das mensagens. 

7. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de 
texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão 
da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, 
por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de 
identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio 
punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar 
as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa 
travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da 
identidade pelo citando não nos parece suficiente. 
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8. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da es-
crita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitiga-
ção dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade 
do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo 
possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito 
do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de 
ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de 
permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de 
forma assertiva não ter havido citação válida.

(....)” – (grifo nosso).

No mesmo sentido, entendimento do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Paraná:

“HABEAS CORPUS CRIME. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, IN-
CISOS IE II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). 
INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA NULIDADE DO ATO CITA-
TÓRIO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO 
JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 641.877/DF DEVIDAMENTE OBSERVA-
DOS. NULIDADE AFASTADA DE OFÍCIO. WRIT NÃO CONHECIDO.” 

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0025702-92.2021.8.16.0000- Castro - Rel.: JUIZ DE 
DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 
21.06.2021).

Essa linha decisória, inclusive acerca da validade da citação 
penal por WhatsApp, desde que guardadas as cautelas a respeito da 
identidade do citando, foi afirmada igualmente pela 6ª Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto de 2021, 
conforme acórdão abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA. AÇÃO PENAL. RÉU SOLTO. CITAÇÃO POR MANDADO. COMUNICAÇÃO POR 
APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OBJETI-
VO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE LIMITADA AOS CASOS EM QUE VERIFICADO 
PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO SERVENTUÁRIO. 
ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 
QUE INDICAM A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. 

1. Em se tratando de denunciado solto - quanto ao réu preso, há determina-
ção legal de que a citação seja efetivada de forma pessoal (art. 360 do CPP)-, não há 
óbice objetivo a que Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de citação expe-
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dido pelo Juízo (art. 351 do CPP), dê ciência remota ao citando da imputação penal, 
inclusive por intermédio de diálogo mantido em aplicativo de mensagem, desde que 
o procedimento adotado pelo serventuário seja apto a atestar, com suficiente grau de 
certeza, a identidade do citando e que sejam observadas as diretrizes estabelecidas 
no art. 357 do CPP, de forma a afastar a existência de prejuízo concreto à defesa. 

2. No caso, o contexto verificado recomenda a renovação da diligência, pois 
a citação por aplicativo de mensagem (whatsapp) foi efetivada sem nenhuma cautela 
por parte do serventuário (Oficial de Justiça), apta a atestar, com o grau de certeza 
necessário, a identidade do citando, nem mesmo subsequentemente, sendo que, 
cumprida a diligência, o citando não subscreveu procuração ao defensor de sua con-
fiança, circunstância essa que ensejou a nomeação de Defensor Público, que arguiu 
a nulidade do ato oportunamente. 

3. O andamento processual, obtido em consulta ao portal eletrônico do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indica que ainda não foi desig-
nada audiência de instrução em julgamento, ou seja, o réu ainda não compareceu 
pessoalmente ao Juízo, circunstância que, caso verificada, poderia ensejar a aplica-
ção do art. 563 do CPP. 

4. Ordem concedida para declarar a nulidade do ato de citação e aqueles 
subsequentes, devendo a diligência (citação por mandado) ser renovada mediante 
adoção de procedimentos aptos a atestar, com suficiente grau de certeza, a identida-
de do citando e com observância das diretrizes previstas no art. 357 do CPP.

(STJ - HC: 652068 DF 2021/0075807-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 30/08/2021)

A respeito, o relator do caso, o Ministro Sebastião Reis Júnior, 
assim se manifestou:

“A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra 
a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, 
de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas (...) Veja-se que, 
nessa modalidade de citação, não há exigência do encontro do citando com o oficial 
de justiça, sendo certo que, verificada a identidade e cumpridas as diretrizes previs-
tas na norma processual, ainda que de forma remota, a citação não padece de vício”.

Portanto, a jurisprudência pátria está se consolidando para a 
admissão da citação penal com a utilização de aplicativos de mensa-
gem, porém sempre respeitando cuidados e parâmetros que assegu-
rem a efetividade do ato e a identidade do citando, em consonância 
com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



153DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

Considerações Finais

Conclui-se que:
a) A citação penal por via de WhatsApp, a princípio, não viola 

os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e ampla 
defesa, desde que atendidas as cautelas exigidas para a identificação 
do acusado-citando;

b) A citação penal por via de Whatsapp deve conter a concor-
rência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário: 
número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendendo 
possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida; e

c) A invalidade da citação penal por via de WhatsApp decor-
re do descumprimento das cautelas registradas no item “b”, que se 
presume ser causador de prejuízo ao acusado, nulificando o ato e os 
subsequentes na marcha processual.
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RESUMO
O presente artigo trata de alguns aspectos relevantes do acordo de 
não persecução penal, instituto inovador do direito consensual na área 
criminal, disciplinado na Lei nº 13.964/2019.  Aborda a conceituação 
e natureza do referido acordo, sua aplicabilidade a fatos anteriores à 
sua vigência, a possibilidade de sua celebração após o oferecimento 
da denúncia e incidência nos casos de crimes culposos com resulta-
do violento, além da constitucionalidade da exigência de confissão do 
investigado para a formalização do acordo. Indica as posições doutri-
nárias e jurisprudenciais pertinentes, apontando os posicionamentos 
mais modernos a respeito do tema.
Palavras-chave: Acordo de Não Persecução Penal. Processo Penal. 
Aspectos relevantes. Análise de sua aplicabilidade à luz da mais mo-
derna doutrina e jurisprudência.

ABSTRACT
This article deals with some relevant aspects of the non-prosecution 
agreement, an innovative institute of consensual law in the criminal area, 
governed by Law nº 13.964/2019. It addresses the conceptualization and 
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nature of the aforementioned agreement, its applicability to facts prior to 
its validity, the possibility of its conclusion after offering the complaint and 
incidence in cases of negligent crimes with violent result, in addition to the 
constitutionality of the requirement of confession of the investigated for the 
formalization of the agreement. It indicates the relevant doctrinal and juris-
prudential positions, pointing out the most modern positions on the subject.
Keywords: Non-Persecution Agreement. Criminal proceedings. Rele-
vant aspects. Analysis of its applicability in the light of the most modern 
doctrine and jurisprudence

Introdução

Hodiernamente, os vários ordenamentos jurídicos pelo mundo 
se deparam com o problema recorrente da extrema morosidade na 
prestação jurisdicional.

Essa morosidade se torna mais dramática quando a lide posta 
se trata da existência de um fato criminoso e a submissão de uma 
pessoa a julgamento penal.

Há a necessidade de se proceder esse julgamento de forma 
célere, para se alcançar a pacificação social, última ratio de qualquer 
demanda criminal, sem, contudo, descurar da preservação dos direi-
tos dos réus e dos interesses específicos das vítimas.

Nesse aspecto, esses mesmos ordenamentos jurídicos se de-
ram conta que apenas a existência de processos criminais estritos e 
na sua concepção comum, com instrução criminal e sentença definiti-
va, não poderia proporcionar a resolução rápida desse conflito entre o 
direito de punir estatal e o direito de liberdade do investigado/réu. Urgia 
encontrar soluções jurídicas e práticas para a resolução desse conflito 
por mecanismos extraprocessuais, em especial de infrações penais 
de pequena ou média lesividade.

A solução aventada foi a autocomposição, ou seja, a negocia-
ção a ser celebrada entre o Estado-persecutor e o investigado, ainda 
antes da submissão do caso ao Estado-juiz para instrução e julgamen-
to. É a negociação penal.

Originário do direito anglo-saxão (“Common Law”), aceito gra-
dativamente pelo direito continental (“Civil Law”), os mecanismos de 
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composição amigável no direito penal ingressaram no direito brasi-
leiro, já na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), através dos 
institutos da transação penal (artigo 76) e da suspensão condicional do 
processo (artigo 89).

Avançando na configuração de um direito penal negocial, a Re-
solução nº 181, de 07 de agosto de 2017, oriunda do Conselho Nacional 
do Ministério Público instituiu o chamado “Acordo de Não Persecução 
Penal” - ANPP, que estabelecia em seu artigo 18, caput, o seguinte:

“Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao 
investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima infe-
rior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a 
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, 
mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente”

O instituto do acordo de não persecução penal, precisamente 
pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, com algumas altera-
ções, legalizou esse tipo de negócio penal, reafirmando as disposições 
da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, oriunda do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Como qualquer novel instituto jurídico, o acordo de não perse-
cução penal apresenta dúvidas e questionamentos para sua fiel apli-
cação, surgindo aspectos relevantes de discussão doutrinária e juris-
prudencial acerca do seu alcance interpretativo.

O presente trabalho visa justamente apontar alguns desses as-
pectos relevantes acerca do instituto do acordo de não persecução 
penal, discorrendo-os em tópicos específicos, focando nas discussões 
a respeito na doutrina e jurisprudência.

1. Natureza jurídica

O primeiro aspecto relevante sobre o acordo de não persecu-
ção penal diz respeito a sua natureza jurídica. Seria o ANPP um po-
der-dever do Ministério Público? Seria um direito público subjetivo do 
investigado?

O próprio nomen iuris do instituto deixa antever que estamos 
tratando de um negócio jurídico extraprocessual, visando a resolu-
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ção de uma demanda penal, sem julgamento do mérito, mediante o 
cumprimento de condições aceitas e cumpridas pelo investigado, que, 
caso implementadas, causará a extinção do direito de punir do estado 
no caso concreto.

A respeito, o magistério de Francisco Dirceu Barros:

“O acordo de não persecução penal é um instrumento jurídico extraproces-
sual que visa, na esteira de uma política criminal de descarcerização, à realização de 
acordos bilaterais entre o Ministério Público e o perpetrador de ilícitos penais para 
que este cumpra determinadas medidas ajustadas sem a necessidade de sofrer to-
das as mazelas que o processo criminal tradicional pode acarretar”. 

(BARROS, Francisco Dirceu. Acordos Criminais. 2ª edição. São Paulo: 
Mizuno, 2021. p. 95).

Sendo uma forma compositiva de resolução de conflitos, ne-
cessário é o acordo de vontades entre o Ministério Público e o investi-
gado, havendo sempre espaço para a análise das condições do caso 
concreto, seja por parte do membro do Parquet, seja por parte do im-
putado e sua assistência jurídica.

Na verdade, o investigado, diante das condições apresentadas 
na proposta, pode concordar com seus termos, entabulando a avença, 
como igualmente pode rejeitá-la, preferindo submeter-se ao processo, 
visando discutir o meritum causae.

Por outro lado, o Parquet, embora jungido aos ditames legais 
previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, pode e deve 
fazer uma análise criteriosa dos parâmetros objetivos do episódio cri-
minoso, bem como as condições subjetivas do investigado, fitando se 
o acordo será necessário e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime.

Obviamente essa análise ministerial deve guardar consonância 
com a finalidade despenalizadora do ANPP, com bem embasada fun-
damentação de eventual recusa de proposição do negócio jurídico-pe-
nal, pois, caso contrário, o ordenamento legal prevê a possibilidade de 
remessa dos autos ao órgão superior ministerial, na forma do artigo 28 
(artigo 28-A, do Código de Processo Penal), que atuará como instân-
cia de controle e revisão nos casos de não apresentação de proposta 
pelo membro do Ministério Público.
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A natureza jurídica do ANPP como modalidade de negócio ju-
rídico extraprocessual não se coaduna com a existência de um direito 
público-subjetivo do investigado à formulação de uma proposta por 
parte do titular da ação penal pública. Seria um contrassenso termos 
um convenente obrigado, prima facie, a entabular um ajuste, renun-
ciando ao ius persequendi, independentemente de sua análise crite-
riosa do caso concreto acerca da necessidade e suficiência do acordo 
para a prevenção e reprovação do ilícito no caso concreto. 

Enfrentando o tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 
que o acordo de não persecução penal possui natureza de poder-de-
ver do Ministério Público, ausente direito subjetivo do investigado, em 
prestígio a sua natureza negocial:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PER-
SECUÇÃO PENAL. EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFI-
CO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições 
descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não 
Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da 
nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério 
Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-
-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre 
denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela 
Instituição (...) (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 191.124/RO, STF, 1ª Turma, 
unânime, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em sessão virtual de 26.3.2021 a 
7.4.2021, publicado no DJ em 13.4.2021)”.

2. Aplicabilidade Retroativa

 Com o advento do instituto do acordo de não persecução penal 
surgiu o questionamento de sua aplicabilidade para fatos ocorridos 
antes de sua vigência.

 Para responder a essa questão, deve-se atentar se as normas 
referentes ao ANPP possuem natureza processual pura ou apresenta 
igualmente conteúdo material, disciplinando aspectos próprios do di-
reito de punir do estado e correspondentemente ao status libertatis do 
investigado.

 Caso se aponte a existência de incidência das normas do arti-
go 28-A ao ius puniendi, a aplicação do instituto deve ser imediata, ain-
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da para casos ocorridos antes de sua vigência, visto ser mais benéfica 
para o autor do fato, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição 
Federal e artigo 2º, § único do Código Penal.

 De fato, sendo instituto despenalizador, com possibilidade de 
extinção da punibilidade do indigitado (caso cumpra as condições do 
acordo celebrado com o Ministério Público), evidencia-se ser lex mitior.

 No nosso sentir, constata-se a natureza híbrida das normas cons-
titutivas do ANPP, apresentando-se aspectos de direito material e proces-
sual, o que possibilita sua aplicação para casos anteriores a sua vigência.

 Portanto, mesmo em casos em que já exista lide penal deduzi-
da em juízo, por fatos ocorridos antes da vigência do instituto, deve ele 
ser aplicado, caso não acobertado pela coisa julgada.

 No mesmo sentido, o entendimento de Guilherme de Souza 
Nucci:

“Esse acordo é um instrumento criado para evitar a persecução penal, me-
diante a imposição de determinadas condições, desde que preenchidos os requisitos 
legais; porém, cumprido o acordo, o juiz decreta a extinção da punibilidade (art. 28-A, 
§ 13). Assim, torna-se benéfico ao autor do delito evitar o processo criminal, para ter 
afastado o direito punitivo estatal, cumprindo as condições estabelecidas, desde que 
referido acordo seja considerado suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 
o que reitera, mais uma vez, seu conteúdo material. Parece-nos deve ele ser aplicado 
aos processos em andamento, enquanto não tiver sido atingido o trânsito em julgado 
de decisão condenatória” 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Comentado: Lei 13.964, de 
24.12.2019. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 77).

 Malgrado essa posição doutrinária, os tribunais superiores têm 
entendido que o acordo de não persecução penal deve ser aplicado 
aos casos anteriores a sua vigência apenas até o recebimento da de-
núncia, não alcançando processos penais já instaurados e pendentes 
de trânsito em julgado.

Nesse sentido, decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewan-
dowski no RHC 203.636-SC, publicada em 20 de julho de 2021, in verbis:

“(...) Por esses motivos, passo ao exame de mérito recursal. A orientação 
jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que “(...) 
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 
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nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, Primeira Turma). (...) Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ 
decidiu em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema 
Corte quanto à matéria em análise. Isto posto, nego seguimento ao presente recurso 
ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 

Portanto, vem se firmando no STF o entendimento de que, em-
bora possa ser aplicado o acordo de não persecução penal a fatos 
ocorridos antes de sua instituição pela Lei nº 13.964/2019, deve ser 
respeitado marco fatal consistente no oferecimento da denúncia e ins-
tauração do processo criminal, por ser a ato jurídico perfeito e garanti-
dor da segurança jurídica.

3. Descabimento Após a Denúncia

Um dos pontos que causou dúvidas na implementação do ins-
tituto do acordo de não persecução penal foi a possibilidade de sua 
aplicação após já oferecida a denúncia e deflagrada a ação penal.

Na verdade, em se admitindo uma convenção entre o Ministério 
Público e o réu em sede de processo criminal estar-se-ia diante de um 
acordo de não continuidade da ação penal, adotando-se os preceitos, 
mutatis mutandis, oriundos do ANPP.

No anteprojeto original que ensejou a Lei nº 13.964/2019 (Pa-
cote Anticrime), estava previsto o artigo 395-A, que permitia expres-
samente a possibilidade de acordo entre o Parquet e o denunciado, 
após a deflagração da lide penal em juízo, com a apresentação de 
condições e requisitos ali dispostos.

Durante a tramitação do projeto de lei, contudo, essa inovação 
acabou sendo retirada do texto, permanecendo apenas a previsão es-
tabelecida no artigo 28-A, consagradora da negociação penal antes 
do oferecimento da peça vestibular acusatória, ou seja, durante a fase 
investigatória ou pré-processual.

Ocorre que o acordo de não continuidade da ação penal reflete 
outro parâmetro para se chegar a um direito penal consensual, evitan-
do-se a eternização de demandas criminais absolutamente desneces-
sárias, quando as partes, inclusive o réu acompanhado de sua defesa 
técnica, almejam chegar ao um desfecho adequado.
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Embora rejeitado pelo Parlamento, a possibilidade de avença 
entre o Ministério Público e o réu após a denúncia tem sido admiti-
do por parte da doutrina, que aplica analogicamente o acordo de não 
persecução penal para as situações já judicializadas, guardados os 
mesmos requisitos, condições e pressupostos ali dispostos.

Neste sentido, temos os ensinamentos de Francisco Dirceu 
Barros, que assim assevera:

“O uso da analogia se faz necessário. Não temos como fazer essa diferen-
ciação, pois estaríamos concretizando uma incoerência. Com os mesmos requisitos 
um investigado teria direito ao acordo e um acusado na fase da persecução penal 
judicial não teria”. 

(BARROS, Francisco Dirceu. Acordos Criminais. 2ª edição. São Paulo: 
Mizuno, 2021. p. 255).

A incidência da analogia em sede de direito criminal é permiti-
da, desde que benéfica ao acusado. 

Ora, não se pode olvidar que os institutos despenalizadores, 
como é o caso do acordo de não continuidade da ação penal, reves-
tem-se de favorabilidade ao acusado, motivo pelo qual deve ser aplica-
do, pois possui simetria com o ANPP, previsto legalmente.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal admite essa possibilidade de acordo penal até o trânsito em 
julgado, nos termos do Enunciado nº 98:

“É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da 
ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos 
legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado 
a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração pe-
nal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam 
em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, po-
dendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos 
autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a 
celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acór-
dão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado 
pela defesa, quando haverá preclusão”.

Contudo, ao se deparar com a questão da incidência de acordo 
penal após o oferecimento da denúncia, o Supremo Tribunal Federal 
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decidiu de forma negativa, não agasalhando a possibilidade de avença 
quando a ação criminal já estiver deduzida em juízo.

Eis julgado nesse sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de 
não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase 
pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes (...)” 
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.254.952/SP, STF, 
2ª Turma, unânime, Re. Min. Edson Fachin, julgado em sessão virtual de 6.8.2021 a 
16.8.2021, publicado no DJ em 18.11.2021)”

Desta maneira, o Pretório Excelso tem se direcionado no senti-
do de que o oferecimento da denúncia é o marco fatal para a entabula-
ção do negócio jurídico previsto no artigo 28-A do Código de Processo 
Penal, afastando a aplicabilidade do chamado “acordo de não conti-
nuidade da ação penal”, que seria uma extensão do ANPP em sede de 
demanda criminal judicializada. 

4. Aplicabilidade a Crimes Culposos com Resultado Violento

A cabeça do artigo 28-A do Código de Processo Penal estabe-
lece que não cabe, em tese, proposta de acordo de não persecução 
penal para infrações penais com violência e grave ameaça.

A referida vedação se centra no propósito de se reservar o ins-
trumento negocial penal aos crimes de médio potencial ofensivo, que 
não vulnere violentamente (corpo e mente) a pessoa, diante de sua 
relevância delituosa mais destacada.

Numa leitura apressada do dispositivo, poder-se-ia descartar a 
possibilidade de acordo penal para toda e qualquer situação envolven-
do violência e grave ameaça no contexto fático.

Porém, a disposição deve ser analisada de forma cuidadosa, 
sistêmica e cum grano salis.

Em relação aos crimes dolosos praticados com violência ou 
grave ameaça (consciência e vontade de praticar o ilícito com vis cor-
poralis ou vis compulsiva) não há qualquer dúvida da impossibilidade 
de propositura de acordo por parte do Ministério Público, em decorrên-
cia da vedação literal inserida no dispositivo legal acima mencionado.
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Igual solução não se dá em relação aos crimes culposos com 
resultado violento, pois em delitos dessa espécie a conduta centra-se 
na violação de um dever de cuidado objetivo exteriorizado em uma ne-
gligência, imprudência e imperícia, com um resultado involuntário, não 
desejado e não aceito pelo agente, apesar de previsível.

A propósito, o Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais do dos Ministérios Públicos dos Estados e da união 
(CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio 
Criminal (GNCCRIM) admite a proposta de acordo criminal em crimes 
culposos, justamente pela involuntariedade do resultado:

“É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos com resul-
tado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a conduta consiste na violação 
de um dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resul-
tado é involuntário, não desejado e nem aceito pelo agente, apesar de previsível”

Entende-se que o proibitivo de proposição de acordo incide tam-
bém na chamada “violência imprópria”, quando o agente reduz a capa-
cidade de resistência da vítima, sem uso de força física, como é o caso 
de uso de soníferos. Ao estabelecer o impedimento de acordo para as 
infrações penais violentas, o legislador não diferenciou se essa seria 
própria ou imprópria, motivo pelo qual não cabe ao intérprete fazê-lo.

Outra situação interessante é a possibilidade de entabulação 
de ANPP no caso dos chamados “crimes preterdolosos”.

O crime preterdoloso é assim definido por Cleber Masson:

“O crime preterdoloso é uma figura híbrida. O propósito do autor era praticar 
um crime doloso, mas, por culpa, sobreveio o resultado mais gravoso” 

(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 2ª edição. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2014. p. 110).

Em relação a possibilidade de proposta de acordo em situa-
ções envolvendo resultados violentos, temos a posição de Igor Pereira 
Pinheiro:

“As definições doutrinárias acima nos permitem defender o cabimento do 
acordo de não persecução penal em crimes preterdolosos quando a violência contra 
a pessoa residir exclusivamente no resultado culposo. Assim, no delito de lesão cor-
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poral qualificada pelo resultado morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), não cabe o 
citado acordo, pois a violência contra a pessoa existe desde o dolo de lesi0onar. Já 
o delito de abandono de incapaz qualificado pela lesão corporal grave (art. 133, § 1º, 
do Código Penal) admite, em tese, o acordo de não persecução penal, uma vez que 
a violência contra a pessoa reside exclusivamente no resultado culposo” 

(PINHEIRO, Igor Pereira; MESSIAS, Mauro. Acordos de Não Persecução 
Penal e Cível. Leme, SP: Mizuno, 2021, p. 32).

Portanto, em relação aos crimes preterdolosos, deve ser feita 
a diferenciação básica se o delito antecedente envolveu conduta vio-
lenta. Caso negativo, tem-se a possibilidade de ANPP; caso positivo, 
torna-se impossível a incidência do referido instituto negocial. 
 
5. Confissão e sua Utilização Fora do Acordo de Não Persecução 
Penal

Ao disciplinar o acordo de não persecução penal, o artigo 28-
A, caput, do Código de Processo Penal, exigiu, como condição para a 
entabulação da avença, que o investigado confesse formal e circuns-
tancialmente a prática da infração penal.

Nesse sentido, o legislador afastou o disciplinamento do ANPP 
da sistemática da suspensão condicional do processo (artigo 89 da 
Lei nº 9.099/95) e da transação penal (artigo 76 da lei nº 9.099/95), 
outras formas de solução consensual na seara penal, que não fazem a 
exigência da confissão ou admissão de culpa para a perfectibilização 
da celebração do acordo.

Porém, o requisito de confissão por parte do investigado para 
a celebração de ANPP, aproxima, neste aspecto, o referido instituto 
da colaboração premiada, que exige esse procedimento do indigitado 
como condicionamento para obter os benefícios previstos na legisla-
ção e estipulados no acordo (artigo 4º, §10, Lei nº 12.850/2013).

A necessidade do investigado confessar a prática delituosa tem 
sido criticada por parte da doutrina, que vê nessa conditio uma viola-
ção inconstitucional ao princípio que veda a não autoincriminação e 
direito ao silêncio do investigado/acusado (nemo tenetur se detegere). 
Para quem assim entende, não haveria razão para a obtenção da con-
fissão, que seria vedada pelo texto constitucional.
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A condição de confissão para a celebração de ANPP deve ser 
interpretada harmonizando o texto legal com o princípio constitucional 
acima mencionado.

A princípio, não se vislumbra taxativamente a inconstituciona-
lidade da exigência da confissão para a entabulação do ANPP, pois 
estamos diante de negócio jurídico penal, previsto pelo ordenamento 
jurídico, que pode fixar parâmetros para sua celebração, desde que 
não se viole direitos humanos do investigado.

A respeito, Sandro Carvalho Lobato de Carvalho assevera: 

“Não há ofensa ao direito ao silêncio já que o investigado tem a liberdade de 
confessar ou não o ato delituoso, ou seja, tem o investigado o direito de ficar calado 
ou de confessar detalhadamente o ato delituoso. É uma opção do investigado, dentro 
de sua autonomia de vontade e assistido pela defesa técnica.

Lecionam SOUZA e DOWER (2018, p. 161):
“Ao contrário de uma conclusão apressada, o dispositivo em análise não 

anula a garantia constitucional do acusado de permanecer em silêncio, descrita no 
art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Isso porque o investigado não é compelido a 
dizer a verdade ou de não permanecer em silêncio. A escolha pela intervenção ativa, 
isto é, de prestar declarações fidedignas sobre os fatos, desde que livre e consciente, 
não viola aquela garantia constitucional. 

O direito de escolher entre exercer seu direito ao silêncio ou confessar deta-
lhadamente o crime, encontra amparo na doutrina que admite que os direitos funda-
mentais, embora inalienáveis, sejam restringidos em prol de uma finalidade acolhida 
ou tolerada pela ordem constitucional, como ocorre em hipóteses de contratos priva-
dos envolvendo direitos da personalidade. 

Nesses casos, a restrição a direitos fundamentais é constitucional, desde 
que não seja permanente nem geral, mas decorra de voluntariedade e represente 
proporcional aumento do direito à liberdade do investigado, condições que ficarão 
sob a fiscalização do Ministério Público, do defensor e do próprio acusado” 

(CARVALHO, Sandro Carvalho Lobato de. Algumas questões sobre a con-
fissão no Acordo de Não Persecução Penal. Revista do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro nº 78, out./dez. 2020. p. 253)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INO-
CORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO PENAL – CP. INOVAÇÃO RE-
CURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS. 
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1. [...]. 2. A aplicação do disposto no art. 28-A do CPP, referente à proposição do acordo 
de não persecução penal, não foi matéria vertida nas razões do recurso especial, ca-
racterizando indevida inovação recursal, o que torna inviabilizada a conversão do jul-
gamento em diligência. 3. Ainda que assim não fosse, observa-se que, para aplicação 
do instituto do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), é necessário que o 
investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, o 
que não aconteceu no presente caso. Ademais, há a exigência que a pena mínima seja 
inferior a 4 (quatro) anos, no caso, a soma das penas mínimas previstas aos delitos im-
putados ao embargante (arts. 180, caput, 304 c/c 297 e 311 do CP) ultrapassa o mínimo 
exigido. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em 
Recurso Especial nº 1.618.414 – RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Porém, da mesma maneira que não se pode afastar a conditio 
peremptoriamente, será necessário observar que consequências terá 
essa confissão obtida no caso de descumprimento da avença, com 
sua correspondente rescisão e instauração de processo penal em face 
do investigado. Daí se indaga: a) a confissão é um reconhecimento 
de culpa do investigado? b) a confissão pode ser usada no processo 
penal, caso descumprido o ANPP? 

Para harmonizar a condição da confissão com o princípio da 
não autoincriminação e direito ao silêncio do investigado/acusado, de-
vem essas indagações serem respondidas negativamente.

Assim deve ser, pois o investigado, jungido por uma exigência 
legal, confessou a prática delitiva com o propósito apenas e unicamen-
te de celebrar o acordo, não fitando as consequências futuras de um 
eventual descumprimento do negócio jurídico e instauração de uma 
lide penal em juízo.

Eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci: 

“Portanto, para fins de acordo, admitir a culpa é justificada, mas se o referido 
acordo for rescindido e a ação penal, ajuizada, parece-nos ilícito utilizar a confissão 
como meio de prova contra os interesses do réu. Afinal, ele somente admitiu sua 
culpa para obter o acordo. Sem isto, não o faria”

 (NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Comentado: Lei 13.964, de 
24.12.2019. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 76).

Desta maneira, a admissão dos fatos possui validade apenas e 
tão somente para a celebração do acordo, não podendo seu teor ser 
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utilizado como prova em face do acusado, caso ele venha a ser sub-
metido a processo penal, após descumprimento e rescisão da avença.

Essa interpretação harmoniza a exigência da confissão para 
a celebração do ANPP com os primados na não-autoincriminação do 
investigado, afastando eventual vício de inconstitucionalidade.

Considerações Finais

O direito penal brasileiro cada vez mais agasalha instrumentos 
e mecanismos de consensualidade para resolução das lides criminais. 
Tenciona-se obter um direito penal resolutivo, célere e justo, respeitan-
do os ditames constitucionais e o estado democrático de direito.

Nesse cenário, o acordo de não persecução penal se apresen-
ta com mais um mecanismo de viabilização de uma justiça consensual 
e negociada, com viés colaborativo e não reativo. 

É o acordo de não persecução penal relevante e inovador ins-
trumento de negociação penal, que exigirá da doutrina e jurisprudên-
cia profundo estudo de temas relevantes oriundos de sua aplicabilida-
de prática, sempre observando que a finalidade é a harmonia entre um 
direito criminal mais célere e racional com a respeito aos predicamen-
tos dos direitos humanos básicos do cidadão.
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RESUMO
Os psicopatas ganham destaque no mundo acadêmico porque é as-
sunto que traz polêmicas, dúvidas instigantes, e a criminologia cuida 
também dessa parte ao tentar entender por que os psicopatas delin-
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quentes cometem crimes. O direito penal por sua vez deve cuidar da 
responsabilidade penal dos delitos praticados, desse modo, o presen-
te trabalho tem como objetivo entender quem é o chamado psicopata, 
suas características, de forma a analisar se o mesmo é portador de al-
guma doença mental ou perturbação da saúde mental, em segundo lu-
gar compreender o que é a culpabilidade e a imputabilidade penal, as-
similando as nuances que o código penal traz como isenção de pena, 
e por último, analisar a imputabilidade do psicopata no ordenamento 
jurídico brasileiro, verificando se o sistema carcerário é apto para abri-
gar tais criminosos, tudo isto a partir de uma visão interdisciplinar da 
criminologia, psicologia, psiquiatria e do Direito penal para chegar a 
uma conclusão lógica e cientificamente comprovada.
Palavras-chave: Psicopata. Imputabilidade penal. Responsabilidade.

ABSTRACT
Psychopaths are highlighted in the academic world because it is a sub-
ject that brings controversy, instigating doubts, and criminology also 
takes care of this part when trying to understand why delinquent psy-
chopaths commit crimes. The criminal law, in turn, must take care of the 
criminal responsibility of the crimes committed by such people. Thus, 
the present work aims to understand what is called the psychopath, its 
characteristics, in order to analyze whether he has a disease mental 
or mental health disorder, secondly, to understand what culpability and 
criminal imputability is, assimilating the nuances that the penal code 
brings as exemption from penalty, and finally, to analyze the psycho-
path’s imputability in the Brazilian legal system verifying whether the 
prison system is capable of sheltering such criminals, all from an in-
terdisciplinary view of criminology, psychology, psychiatry and criminal 
law to reach a logical and scientifically proven conclusion.
Keywords: Psychopath. Criminal liability. Responsibility.

INTRODUÇÃO

O ius puniendi do Estado, ou seja, o poder de punir depende da 
eficácia do Direito em reconhecer aos infratores tratamentos diferen-
ciados, de acordo com suas peculiaridades. Os fins da pena do direito 
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penal brasileiro, desta forma, são a prevenção e a repressão, prevista 
no art. 59, caput do Código Penal, para possibilitar então a correta 
individualização da pena deve-se analisar as causas propulsoras de 
determinado ato delituoso.

Até mesmo na lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) classi-
fica-se os condenados segundo seus antecedentes e personalidade, 
tratando os presos provisórios e os condenados com sentença de-
finitiva diferentes, bem como aos que sofram com algum transtorno 
mental. Questões aparentemente fáceis desaparecem quando há in-
fratores que extrapolam o entendimento sobre o crime, casos que des-
tacam a dificuldade de como o direito deve agir.

Muitos delitos decorrem de um transtorno mental momentâneo, 
ou até mesmo de uma personalidade defeituosa, tais fatos demandam 
um trabalho muito maior quando da aferição de uma adequada sanção 
penal. É aí que surge a psicopatia, apesar de entendimentos divergen-
tes, a maioria entende tratar-se de um transtorno da personalidade, 
que pode ser nato da pessoa humana, ou pode ter sido fruto das vi-
vências ao longo da vida.

Possibilidades como esta trazem ao Direito instigantes refle-
xões acerca de como tratar tais indivíduos. Para analisar tais fatos é 
preciso também o auxílio de outras ciências para elucidar as causas 
que justificam o comportamento humano como a Sociologia, a Psico-
logia, a Psiquiatria e a Medicina Legal.

Tal trabalho torna-se importante porque o Direito Penal Brasilei-
ro não tratou da psicopatia especificamente quanto à sua imputabilida-
de ou inimputabilidade penal, vez que de acordo com a teoria do crime 
o fato deve ser típico, ilícito e culpável; dentro da culpabilidade, vem à 
tona as excludentes de culpabilidade, pelas quais isentaria  o réu de 
pena, entretanto, onde se encaixaria o psicopata? Será ele isento de 
pena? Não terá ele discernimento dos atos praticados?

O presente artigo visa tratar sobre a imputabilidade penal do 
psicopata, analisar se os indivíduos psicopatas ou condutopatas têm 
a capacidade de conhecer o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se 
de acordo com esse entendimento. Verificar-se-á se aquele indivíduo 
com transtorno de personalidade dissocial que também tenha doença 
mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado é condição 
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suficiente para torná-lo inimputável. Será aplicado o método dedutivo, 
que terá cunho qualitativo e explicativo, tendo em vista a finalidade de 
proporcionar ao leitor a compreensão do fenômeno estudado. A pes-
quisa será bibliográfica na área de psicologia, psiquiatria, psicologia, 
criminologia, Direito penal e documental, através também de artigos 
científicos pertinentes ao tema.

CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO PSICOPATA

Inicialmente é imperioso adentrar ao conceito de psicopatia 
para a posteriori analisar sua imputabilidade. Antes de mais nada, não 
há um diagnóstico preciso, a nomenclatura psicopatia também é co-
nhecida por alguns de seus sinônimos como a sociopatia, personali-
dade psicopática, condutopatia, transtorno da personalidade antisso-
cial e transtorno de personalidade dissocial. Tais nomenclaturas dizem 
respeito aos traços comportamentais do mesmo indivíduo, várias ter-
minologias foram criadas ao longo do tempo pelos estudiosos por tor-
narem-se mais pertinente, isto porque o termo psicopatia pode trazer 
equívoco quanto ao sentido etimológico da expressão, pois traz como 
significado “doença da mente”, psyche (mente) e pathos (doença).

O que a maioria da doutrina preleciona é que a psicopatia não se 
configura uma doença da mente, mas um transtorno.  Há uma corrente 
que dispõe que o transtorno da conduta social se subdivide em dois 
grupos: os psicopatas e os sociopatas. Os primeiros seriam aqueles 
cujo transtorno adveio de fatores genéticos, já o segundo representa 
comportamento antissocial por influência do ambiente em que viveram.

Guido Artur Palomba (2002), renomado psiquiatra forense bra-
sileiro, afirma que a expressão mais oportuna seria a condutopatia, 
vez que como o próprio nome diz, a pessoa apresenta distúrbios de 
conduta, de comportamento. Já o conceito de psicopatia de acordo 
com a descrição clínica, na verdade se confunde com as característi-
cas clínicas do psicopata, Michel H. Stone (1999) os considera inca-
pazes de entender as emoções dos outros, “anormais”; para ele é um 
traço de personalidade marcado por egocentrismo, impulsividade e 
falta de emoções. Para Vicente Garrido (2005) a psicopatia é conside-
rada como a ruptura dos códigos morais existentes. 
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O psiquiatra forense traz o seguinte conceito: 

Condutopatia caracteriza-se por transtornos de compor-
tamento que se originam por afetação da afetividade, da 
intenção-volição e da capacidade de crítica, estando o 
restante do psiquismo conservado, tendo ainda por ca-
racterística básica a falta de remorso ou de arrependi-
mento, no caso de prática de ato prejudicial a outras pes-
soas ou à sociedade. (PALOMBA, 2002, p. 516).

O conceito de acordo com a etiologia tem três acepções: do-
enças mentais, psicose e estado mental patológico caracterizado por 
desvios. Cabe ressaltar que o entendimento atual do tema é de que 
não se trata de doença mental, tal confusão se deve ao fato de que há 
um período da história em que a palavra doença mental era utilizada 
para caracterizar qual transtorno psicológico ou doença mental. Tam-
bém não se trata de psicose e a confusão se deve ao fato que esta já 
foi utilizada para caracterizar várias doenças mentais.

Para Hervey Cleckley (1976), a psicopatia é considerada um 
déficit central na reatividade emocional, ou seja, há uma deficiência 
afetiva, ele aponta critérios específicos capazes de identificar um 
psicopata como: ausência de delírios e outros sinais de pensamento 
irracional, falta de remorso ou vergonha, comportamento antissocial 
inadequadamente motivado.

Como já dito anteriormente, o termo psicopatia deixou de ser 
usado pela classe científica, preferindo-se os seus sinônimos.  So-
breleva destacar o perfil do psicopata de acordo com Robert Hare 
(1973), ele subdividiu o perfil de acordo com as características emo-
cionais e o seu estilo de vida. Quanto às relações emocionais pode-se 
citar: afetividade, os condutopatas são insensíveis, eles conseguem 
dissimular sentimentos, mas não o sentem; sedução social, na maioria 
da vezes são pessoas eloquentes, que falam bem, com grande poder 
de persuasão, bem como estão habituados a mentiras; possuem 
personalidade egocêntrica e presunçosa, pois têm uma visão narcisista 
da vida, dominadores e acreditam apenas na sua importância e poder; 
ausência de remorso ou culpa, qualquer demonstração é efeito de 
mera educação social; ausência de empatia, ou seja, não sabe se 
colocar no lugar do outro; comportamento manipulador, gostam de 
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manipular e controlar as pessoas com mentiras, não precisam de uma 
motivação específica; comportamento emocional desviante, inclusive 
pesquisas feitas em laboratórios apontam que o psicopata não 
apresenta respostas fisiológicas associadas com medo ou ansiedade.

Quanto ao estilo de vida, compreende-se a impulsividade, ele 
é totalmente racional e consciente de seus atos, porém os pratica sem 
considerá-los por uma satisfação momentânea; autocontrole deficien-
te, porque perdem o domínio dos seus atos e agem desproporcional-
mente a qualquer ação; necessidade de excitação continuada, não 
gostam de rotina ou tédio, estão sempre em busca de situações praze-
rosas; falta de responsabilidade, para eles só importa cumprir o com-
promisso se tiverem algum objetivo com isto; problemas de conduta 
na infância, são as agressões contra animais, sexualidade precoce, 
agressão com relação aos familiares; comportamento antissocial na 
fase adulta, mas nem sempre um psicopata tornar-se-á um serial killer.

Quando dos critérios para avaliar um psicopata, apresenta-se 
grande dificuldade vez que ele tem um grande poder de simulação e 
dissimulação, é capaz de atuar com muita habilidade, o que poderia 
prejudicar o resultado do teste. Quanto ao tratamento e a reversibili-
dade do quadro clínico, há divergências entre médicos e psicólogos, 
acredita-se de modo geral que quanto maior a influência genética da 
psicopatia, menores as chances de sucesso na terapia, porém quando 
a transtorno advém principalmente do ambiente em que o indivíduo 
viveu, haveria uma possibilidade de eficácia, segundo o estudioso:

De modo geral, quanto maior seja a participação dos fa-
tores genéticos, mais intratável mostra-se o psicopata – 
nesse caso, há o que se chama de estado psicopático. 
Por outro lado, quando o meio se revela tão ou mais im-
portante que os fatores inatos, tem-se o chamado desen-
volvimento psicopático, em que as chances de sucesso 
terapêutico se mostram maiores. [...] além disso, todos 
são socialmente inadaptados, não conseguindo assimilar 
as normas da cultura em que vivem. (FONTANA, 2005, 
p. 374).

 Adentrando ao tema da imputabilidade tem-se que esta é ele-
mento ou pressuposto da culpabilidade (Reale Júnior, 2009), de acordo 
com a teoria do crime o fato é típico, ilícito e culpável, ou seja, somente é 
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possível aplicação da pena se estiverem presentes todos os elementos. 
Dentro da culpabilidade há três exigências: que o sujeito seja imputável, 
tenha potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diver-
sa, neste âmbito se reconhecem três causas que a afastam: a inimputa-
bilidade, o erro de proibição e a exigibilidade de conduta diversa.

 Ao concentrar-se na imputabilidade, interpretando-se o código 
penal, tem-se que aquela é a capacidade psíquica suficiente para, no 
momento da ação ou omissão, entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. É a capacidade de 
querer agir como tal, de saber que o que está praticando é errado e 
por isso deve responder por seus próprios atos. Além desses dois ele-
mentos é imprescindível que tais circunstâncias estejam presentes no 
momento da ação ou da omissão, aponta-se tal exigência coadunado 
com o princípio da similitude.

 A imputabilidade pode ser entendida ainda como uma condi-
ção pessoal de maturidade e sanidade mental que dá ao agente a 
capacidade de entender o caráter ilícito do fato (Fragoso, 1986). Figu-
ra que poderia galgar dúvidas seria a inimputabilidade superveniente, 
imperioso destacar que tal instituto não existe, seria o caso de o indi-
víduo praticar determinado ato típico, que sofre de grave perturbação 
mental, mas estava em seu estado de lucidez, se após o momento do 
fato o agente não detiver a plena capacidade, não há que se falar em 
inimputabilidade.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA DA IMPUTABILIDADE 

 Cuida-se aqui de explicar o motivo da imputabilidade, porque o 
indivíduo deve ser considerado como tal, a ligação entre a conduta a e 
aplicação da pena, são seis as teorias filosóficas trazidas para debate. 
A teoria da escola clássica ou livre-arbitrista atribuída a Aristóteles, se 
preceitua que o homem tem liberdade de agir, é moralmente respon-
sável e por isso deve ser aplicada a sanção penal. Por sua vez, se a 
pessoa possuir doença mental, há que se falar em medida de seguran-
ça e não pena.

 A teoria da escola positivista ou determinista, como o próprio 
nome diz, não acredita no livre arbítrio, para eles então a pena não é 
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vista como um castigo, pois o crime não decorre da liberdade, mas 
da atuação de fatores externos, para seus adeptos o imprescindível 
é, medidas de recuperação, socioeducativas com o fito de proteger 
a sociedade contra os indivíduos que praticam os delitos. Tem como 
objeto central a pessoa do criminoso, pois aponta a delinquência como 
decorrência de fatores biológicos.

 Por sua vez, a teoria da intimidação contempla a lei penal como 
inibidora, mas para tal desiderato, é imprescindível que os destinatários 
da lei possuam capacidade, desse modo, se excluem as crianças, por 
exemplo. A teoria da identidade pessoal, seus atos são considerados 
reflexos da adaptação do próprio “eu” ao meio social (Sadalla, 2017).

A teoria pautada na capacidade normal do agente conduzir-se 
socialmente tem como centro o homem médio, ou seja, aquele que 
não estiver apto a conduzir-se como tal, será inimputável (Sadalla, 
2017). O direito penal brasileiro adota a teoria em que é considerado 
imputável quem tem condições de entender o caráter ilícito do fato, de 
querê-lo, ou seja, deve estar apto mentalmente. É o que se infere do 
código penal de 1940, in verbis: “Art. 26 - É isento de pena o agente 
que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou re-
tardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento.”

2.2 HISTÓRICO DA IMPUTABILIDADE NAS LEGISLAÇÕES PENAIS

Ao adentrar no histórico da imputabilidade nas legislações pe-
nais, percebe-se que a figura do psicopata nunca foi mencionada, mas 
aludia-se às pessoas com problemas psicológicos. A primeira legis-
lação penal brasileira acerca do tema foi a disposta nas Ordenações 
Filipinas, não trazia a figura do “louco”, mas já tratava da responsabi-
lidade da pessoa com desenvolvimento mental incompleto. A primeira 
previsão foi no código criminal do império do Brasil, o qual dizia que 
não se julgariam os criminosos loucos, salvos o que estivessem lúci-
dos no intervalo em que cometessem o crime.

É o caso do código penal de 1890, que em seu artigo 29 
preceituava que aqueles considerados incapazes em razão de doença 
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mental seriam encaminhados às suas famílias ou a algum hospital de 
“alienados”, dependendo do perigo que representasse pra a socieda-
de. Este último passou a exigir a fundamentação do juiz para a interna-
ção, com base na doença, na periculosidade e na garantia da ordem 
pública. Em 1932, com a consolidação das leis penais, previa-se que 
não eram criminosos os que se achassem em estado de completa per-
turbação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime, bem 
como foi afastada a exceção do intervalo lúcido e adicionou a ressalva 
dos Estados poderem construir manicômios criminais.

A partir de 1940 passou-se a definir a responsabilidade crimi-
nal em separado do crime, bem como o termo internação passou a 
ser chamada de medida de segurança; nas hipóteses em que a peri-
culosidade era presumida, impunha-se a internação, ao contrário, se 
não fosse pressuposta, seria o caso de análise do magistrado para 
aplica-la ou não. Com base no código Rocco foi aplicado o sistema do 
duplo binário, ou seja, poderia se aplicar uma pena e uma medida de 
segurança concomitantemente.

Com o código penal alterado em 1969, o artigo 31 tratou da 
imputabilidade e inimputabilidade, a partir daqui, não foi mais aplicável 
sistema do duplo binário e sim o vicariante ao semi-imputável, ou seja, 
ou é aplicada a medida de segurança ou a pena. Entretanto, quando 
se tratava de imputáveis, não mais poderia ser empregada medida de 
segurança, também não poderia ser internado o tido como “louco” se 
este não apresentasse periculosidade, esta era dividida em acentua-
da, escassa e nenhuma.

O atual código trouxe, por fim, a seguinte disposição:

 Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental 
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois 
terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde 
mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou re-
tardado não era inteiramente capaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.   (DECRETO-LEI 2.848/1940).



179DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

 Acentua-se que a medida de segurança como forma de san-
ção penal somente é cabível aos inimputáveis e aos semi-imputáveis e 
quando imposta a este último, deverá se observar o sistema vicariante.

2.3 INIMPUTABILIDADE NO DIREITO PENAL BRASILEIRO

Ao analisar a inimputabilidade como dirimente da culpabilidade, 
é investigada sob o prisma biológico, psicológico e biopsicológico. O 
critério biológico dispõe sobre a faculdade mental do indivíduo, se ele 
sofre ou não de doença mental, no momento da ação poderia até se 
mostrar lúcido, mas o que importa é a patologia.

Quanto ao critério psicológico vai se observar apenas se a pes-
soa consegue entender o caráter ilícito do fato, não importando se tem 
alguma doença, avalia o momento do ato; já o biopsicológico é uma 
junção dos dois e é o adotado por nossa legislação. A inimputabilidade 
por doença mental, perturbação da saúde mental ou desenvolvimento 
mental incompleto adotou o critério biopsicológico, vez que ao tempo 
da ação ou da omissão, analisa-se se o agente detinha alguma doen-
ça mental e se no momento do ato era capaz de entender o caráter 
ilícito do fato e de querer praticá-lo.

Já quando se fala em inimputabilidade por idade é adotado o 
critério biológico, aqui o menor de dezoito anos não tem o desenvolvi-
mento mental completo, há esta presunção de que são inimputáveis, 
pois não possuem capacidade psicológica para entender o caráter ilí-
cito dos fatos; tal presunção é absoluta. Não significa dizer que não 
responderão por seus atos, pois praticarão ato infracional análogo ao 
de crimes.

Quanto a inimputabilidade por embriaguez, vê-se que só estará 
caracterizada quando for total e provocada por caso fortuito ou força 
maior, ou seja, aqui adotar-se-á o critério psicológico. Neste caso veri-
fica-se que se a embriaguez for parcial, mas não possuía inteiramente 
a capacidade de entender seu comportamento, pode haver uma redu-
ção de pena de um a dois terços.

Sobreleva ressaltar que a emoção e a paixão não excluem a 
imputabilidade do agente, por vezes pode o operador do Direito con-
fundir-se, vez que o código penal de 1890 predispunha a paixão como 
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subterfúgio para praticar delitos. A embriaguez voluntária ou culpo-
sa também não deduz a imputabilidade, o indivíduo responderá pelos 
atos ainda que no momento do ato ilícito não era incapaz de entender 
o caráter do fato, sua ação foi livre na causa e por isso deve ser res-
ponsabilizado.

Analisando a inimputabilidade de acordo com o critério biopsico-
lógico, somente o doente mental, o portador de desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado pode ser considerado inimputável. Somado a 
isto, ou seja, seus elementos integradores consequenciais, tem-se a in-
capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento, além do que todas essas peculiari-
dades devem estar presentes no momento da ação ou omissão.

A começar pelos elementos integradores causais, contém-se a 
doença mental, verifica-se que tal conceito pertence às ciências médi-
cas, tal expressão é adotada pelo código penal porque tem uma maior 
amplitude, pois alcança as doenças orgânicas e tóxicas como as fun-
cionais, de modo que este estado patológico influencie a capacidade 
de entendimento e de vontade (Linhares, 1978).

O louco, com eram chamados na época dos povos primitivos, 
tinham posição de destaque social, eles eram socialmente aceitos, até 
o século XVII, momento em que passaram a ser excluídos, foi quando 
se criaram estabelecimentos específicos que tinham mais o poder de 
exclusão do que reabilitação, eles ainda eram vistos como possessão 
de espíritos malignos. 

A moderna psiquiatria apresenta três períodos de evolução do 
conceito: a da custódia, os portadores de doença mental eram consi-
derados mais fracos, incompetentes para realizar qualquer atividade, 
pois a doença era vista como incurável, só o psiquiatra poderia re-
conhecê-la. O período da terapia, aqui trazia-se como importância a 
comprovação científica, começava-se a compreender a doença men-
tal a partir de uma base psicológica, o tratamento dependia da colabo-
ração do paciente; e da saúde mental, aqui é verificada de um ponto 
de vista multidisciplinar, não importa mais apenas o diagnóstico do 
médico psiquiatra, mas a psicanálise, a psicologia, a antropologia, e a 
sociologia também são imprescindíveis para entender o funcionamen-
to da mente e o seu tratamento.
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Quanto ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
destaque-se a posição do professor:

Enquanto a doença mental abrange todas as manifesta-
ções mórbidas do funcionamento psíquico, impedindo o 
indivíduo de adaptar-se às normas reguladoras da vida 
em sociedade, o desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado dirige-se àqueles que não alcançaram um 
estágio de maturidade psicológica razoável, ou que, por 
causas patogênicas ou do meio ambiente em que vivem, 
tiveram retardado o desenvolvimento das faculdades 
mentais. (HUNGRIA, FRAGOSO, 1983, p. 270-271.)

Em se falando dos elementos integradores consequenciais tem-
-se a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, é a facul-
dade de compreender que o fato é reprovável pela ordem jurídica (Abreu, 
2013), é a capacidade de discernimento no momento da ação ou omissão, 
tais fatos devem ser analisados tendo como parâmetro o homem médio.

Quanto à incapacidade de determinar-se de acordo com esse 
entendimento é o volitivo, a capacidade de autodeterminação, de diri-
gir a sua conduta de acordo com o comando do ordenamento jurídico, 
é a aptidão de resistência do agente, de autocontrole.

A semi-imputabilidade dedica-se de uma competência atenua-
da, que ocorre quando a capacidade não é totalmente suprimida, ou 
seja, sua capacidade de discernimento e de auto inibição não está 
totalmente comprometida. Aqui há apenas uma perturbação mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

As consequências jurídico penais, como se sabe, para os inim-
putáveis é a medida de segurança, é uma forma de sanção penal que 
tem como objetivo ressocializar, prevenção, correção. A medida pode 
ser internação ou tratamento ambulatorial, se a pena é de reclusão, 
a medida é a internação, se for de detenção, impõe-se o tratamento 
ambulatorial.

Há muitas críticas a respeito desta ligação obrigatória da me-
dida de segurança ser de acordo com o tipo de pena, pois estaria o 
magistrado impedido de analisar as consequências do caso concreto, 
além de sempre fixar a periculosidade à prática de determinadas infra-
ções penais. Nem sempre um tratamento ambulatorial é o mais viável 
para quem foi apenado com detenção e vice-versa.
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2.4 DA IMPUTABILIDADE DO PSICOPATA

 Os fronteiriços são considerados aquelas pessoas que nem 
estão do lado das doenças mentais nem dos mentalmente sãs, estão 
em uma zona intermediária. Na legislação penal brasileira, a maté-
ria dos psicopatas ainda não foi tratada por inúmeras justificativas, a 
maioria da doutrina reconhece a sua irrecuperabilidade, como visto 
alhures, desse modo, o correto seria uma pena especial aos psicopa-
tas delinquentes, visto que no sistema atual de carceragem, eles têm 
grande poder de manipulação, sustentam condutas exemplares a fim 
de receber benefícios legais, passam em testes de mentiras, etc.

Há uma necessidade de estudo e disposição específica da le-
gislação penal envolvendo a problemática, pois até mesmo a psiquia-
tria tem dificuldade em diagnosticá-los. Como a ciência não consegue 
definir claramente o que é um psicopata, o direito penal tem a mesma 
dificuldade, apesar de não haver disposição expressa, o item 19 de 
exposição de motivos do código penal traz a responsabilidade penal 
dos fronteiriços, a saber os psicopatas e os anormais psíquicos, po-
rém apenas se limitou a dizer que os fronteiriços também devem ser 
responsabilizados, fixando ao arbítrio do juiz uma redução de pena ou 
a imposição de medida de segurança.

Ou seja, não se conferiu a devida importância a psicopatia, vis-
to que eles têm total discernimento da prática de seus atos, mesmo 
com sua omissão, não há que se falar em inimputabilidade, pois o 
ordenamento jurídico e o direito penal como um todo oferecem subsí-
dios para reconhecer a sua responsabilidade penal. A matéria aponta 
opiniões divergentes, Guilherme de Souza Nucci (2007) por exemplo, 
preceitua que a imputabilidade deve ser averiguada pelo magistrado e 
perito em cada caso concreto, como também o estudioso:

Em reação a tal grupo de indivíduos, que abrange os fron-
teiriços, os psicopatas e os anormais psíquicos, o legis-
lador penal não forneceu um conceito teórico, completo 
e concreto de responsabilidade penal parcial, conferindo, 
assim, ao juiz criminal a função de avaliar a personalida-
de do agente, podendo ou não considerar a prova pericial 
produzida, nos termos do disposto no art. 182 do Código 
de Processo Penal. (PONTE, 2007, p. 48-49)



183DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

 Eugenio Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2011) entendem 
que o psicopata deve ser considerado inimputável, pois é incapaz e 
internalizar as normas de conduta ética. Já Cezar Roberto Bitencourt, 
e Guido Artur Palomba concluem ser o psicopata inimputável.

 Basileu Garcia (2008), atribui o nome de loucos morais ou psi-
copatas amorais e assimila que devem ser imputáveis, pois, sua inte-
ligência é íntegra. Maximiliano Roberto Ernesto Fuhrer (2000) afirma 
que tais agentes tem plena consciência da ilicitude dos fatos e capaci-
dade de autodeterminação, não se pode compensar a falta de afetivi-
dade com falta de punibilidade jurídica. 

A jurisprudência também não é uníssona, oram apontam a psi-
copatia como doença psíquica ora apontam a semi-imputabilidade de 
tais indivíduos. Analisando a capacidade de culpabilidade do psicopa-
ta, tem-se o requisito da culpabilidade preenchido, pois não possuem 
perturbação mental da saúde nem desenvolvimento mental incomple-
to ou retardado, além do que são inteiramente capazes de entender 
o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

A psicopatia na verdade é um transtorno da personalidade, não 
tem a ver com doença mental, claro que seu sistema nervoso apresenta 
diferenciações dos outros, mas isso não lhe impõe a condição de doen-
te mental. Entretanto, é claro que o indivíduo que tem psicopatia pode vir 
a ter um transtorno mental também, como uma psicose, e nesse caso, 
em razão desse transtorno, que faz a pessoa ser incapaz de entender o 
caráter ilícito no momento do fato e torná-lo-á inimputável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto ao longo do trabalho observa-se que a psi-
copatia, mesmo ainda demandando inúmeros estudos, não é uma do-
ença mental e sim um transtorno da personalidade que afeta a afeti-
vidade da pessoa, são indivíduos que ou por fatores genéticos ou por 
fatores ambientais de vivência, não sentem culpa ou remorso quando 
praticam atos que o homem médio sentiria, são desprovidas de moral, 
não sentem ansiedade, medo ou amor por seus próximos, nem por 
seus familiares. Há estudos demonstrando que os psicopatas ou con-
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dutopatas tem menos atividade em uma parte do cérebro, o chamado 
o córtex pré-frontal. Basicamente, os psicopatas têm menos conexões 
nesta área, parte do cérebro responsável por sentimentos como em-
patia e culpa) e a amígdala, relacionada ao medo e ansiedade.

São movidos apenas pela razão, não sabem fazer julgamento 
moral, por isso sua inteligência torna-se mais intensa, eles conseguem 
premeditar o ato com tamanha presteza e racionalidade, que muitas 
vezes só são capturados porque querem chamar a atenção da mídia ou 
sociedade como um todo. Certo é que mesmo sendo psicopata ou so-
ciopata, a irrecuperabilidade destas pessoas é majoritária na doutrina.

Deste modo, não há que se falar em inimputabilidade pela dou-
trina, mesmo o direito penal brasileiro não tendo abordado de forma 
específica tal tema, pelas próprias características apontadas pelas ci-
ências, percebe-se que eles têm total consciência da ilicitude de seus 
atos, e querem agir de acordo com esse entendimento.

No entanto, atente-se para o fato do psicopata que também é 
portador de algum transtorno mental, nesse caso, poderá se reconhe-
cer a sua inimputabilidade, se ao tempo da ação ou omissão, e em 
razão desta situação de transtorno vem a praticar um crime e seja 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de de-
terminar-se de acordo com esse entendimento.

Os condutopatas, expressão sinônima, são desprovidos de em-
patia, porém são altamente racionais, praticam todas as ações neces-
sárias para a consecução de seus objetivos e não medem esforços 
para isso, tal afirmação cabe também quando querem praticar um cri-
me. Se o artigo 26 do Código Penal trata da isenção da pena por inim-
putabilidade, pode se dizer com tranquilidade que a psicopatia não se 
encaixa em tal preceito, devendo ser responsabilizado por seus atos.
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RESUMO 
Tem-se por propositura neste estudo, analisar e criticar a realidade 
da manutenção de bens jurídicos de pessoas cessadas de liberdade 
provisoriamente nas unidades de penitência sob o crivo do Estado de 
Direito e da Dignidade Humana, basilares de ordem e fundamento de 
uma democrática república federativa, in casu, o Brasil. Para tanto, fe-
z-se uma abordagem de vertente bibliográfica, histórica, social e nor-
mativa de caráter qualitativo com o fito de melhor refletir a (in) justiça 
no tratamento do preso provisório nas unidades de cárcere brasileiras 
para o fim mor do devido processo legal, da celeridade processual e 
da garantia de gozo da liberdade humana, todos implicados na função 
ressocializadora da pena, visionária da reintegração social do infrator 
da norma penal brasileira ao convívio social. Conclui-se, do todo ana-
lisado, criticado e refletido que a realidade do cárcere é remissiva aos 
primórdios das casas penais no Brasil, onde a legitimidade dos direitos 
do preso provisório é tratada com descaso, chegando a ferir imperio-
sos bens jurídicos fundamentais do status libertatis.
Palavras-chave: bens jurídicos. Cárcere. Dignidade Humana. Violação.



188DIREITO E PROCESSO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze and criticize the reality of the main-
tenance of legal assets of people provisionally released in penitence units 
under the scrutiny of the Rule of Law and Human Dignity, foundations of 
order and foundation of a democratic federative republic. , in casu, Brazil. 
In order to do so, a bibliographic, historical, social and normative approach 
of a qualitative nature was made with the aim of better reflecting the (in) 
justice in the treatment of the provisional prisoner in Brazilian prison units 
for the main purpose of due legal process, of procedural celerity and the 
guarantee of enjoyment of human freedom, all involved in the resocializing 
function of the penalty, visionary of the social reintegration of the offender 
of the Brazilian penal norm to social life. It is concluded, from the whole 
analyzed, criticized and reflected that the reality of prison is reminiscent of 
the beginnings of penal houses in Brazil, where the legitimacy of the rights 
of the provisional prisoner is treated with disregard, reaching the point of 
injuring fundamental legal rights of the libertarian status.
Keywords: Rights. Prison. Human Dignity. Violation.

INTRODUÇÃO

O Brasil possui população carcerária de 748.009 (setecentos e 
quarenta e oito mil e nove) custodiados para 442.349 (quatrocentas e 
quarenta e duas mil e trezentas e quarenta e nove) vagas. Em se con-
siderando a população presa inscrita em cada regime penitenciário, 
observa-se que 362.547 (trezentas e sessenta e dois mil, quinhentas 
e quarenta e sete) pessoas estão em cumprimento de pena no regime 
fechado; 133.408 (cento e trinta e três mil, quatrocentas e oito) pes-
soas estão em cumprimento de pena no regime semiaberto; e 25.137 
(vinte e cinco mil, cento e trinta e sete) pessoas estão em cumprimento 
depena no regime aberto em relação a 222.558 (duzentas e vinte e 
duas mil, quinhentas e cinquenta e oito) pessoas acauteladas proviso-
riamente. (INFOPEN, 2019).

Deste numérico alarmante e em cálculo aritmético simples, ob-
serva-se um déficit de vagas que ronda 305.660 (trezentas e cinco mil, 
seiscentas e sessenta). Isto é, existem mais pessoas presas do que 
vaga nos cárceres brasileiros. Portanto, a superlotação é constatável.
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Os dados apresentados a título de introdução ao estudo de-
monstram a realidade dos estabelecimentos penais no ano de 2019, 
último ano de dados levantados e disponibilizados na plataforma on-li-
ne do Departamento.

Subsiste, do já conhecido, a séria situação que vivem as casas 
de prisão, vê-se um sistema com superpopulação carcerária que im-
plica em inúmeras outras realidades fora e dentro do cárcere (a citar, a 
efetiva aplicabilidade de políticas públicas). Dita situação da superlota-
ção bate de frente com a concretude de um projeto de prisão que efe-
tivamente recupere o autor, eventualmente, do fato ilícito, antijurídico e 
culpável e o restitua ao convívio social.

No mínimo, o Estado não garante estrutura interna capaz de 
oferecer à pessoa presa o acesso a condições básicas de sobrevida, 
ar, iluminação e instalações sanitárias (MIRABETE, 1996).

Mello (2002) assenta que existe um verdadeiro desencontro en-
tre a realidade vivida pelas pessoas presas e a utopia legal, haja vista 
a clareza de que as normas não condizem com a realidade do sistema, 
e o cárcere se distancia de cumprir a função ressocializadora.

Subsiste do já conhecido, a séria situação que vive as casas de 
prisão, vê-se um sistema com superpopulação carcerária. Dita situa-
ção da superlotação bate de frente com a concretude de um projeto de 
prisão que efetivamente recupere o delinquente e o restitua ao conví-
vio social.

O Conselho Nacional de Justiça por meio do “Relatório de Ges-
tão” – Supervisão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execuções de Medidas Socio-
educativas – DMF, afirma que os estabelecimentos penais estaduais 
estão com mais da metade de suas vagas ocupadas por presos provi-
sórios, portanto, pessoas presas e sem condenação.

Pelo quadro estatístico apresentado, é preocupante a condição 
das prisões provisórias na República. Ante os alarmantes dados ofi-
cias, não devem o Poder Público e a sociedade organizada se imiscu-
írem de (re) analisar as condições em que se dão ditas cessações de 
liberdade humana num olhar de (re) verificação e (re) constatação da 
prevalência de garantias fundamentais mínimas, tais como a preserva-
ção da inteireza física, moral e digna da pessoa, o devido processo le-
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gal, a razoável duração do processo com vistas a referendar a função 
ressocializadora da pena, a reintegração social legitimada pelo retorno 
de uma pessoa preparada para conviver socialmente.

1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

O Sistema Penitenciário e Prisional do Brasil ocupa posição de 
destaque no ranking mundial das piores prisões e das mais lotadas do 
mundo, segundo dados apresentados em relatórios atuais do Conse-
lho Nacional de Justiça – CNJ e do Departamento Nacional Peniten-
ciário - DEPEN.

Ao tecer deduções iniciais, há de se dizer que é incompatível 
com os fins da pena e com a legalidade do cumprimento da repri-
menda a fuga à manutenção e garantia de condições condignas aos 
direitos não abarcados pela sentença incriminadora, em se falando de 
presos definitivos.

Norte outro, se se aplica ao preso condenado condições indig-
nas que fogem à condenação limitada a certas cessações de direito, 
igualmente se deve observar a manutenção de condições arbitrárias 
ou violentas a direitos para com o preso provisório.

A configuração de situações dos estabelecimentos prisionais 
indignos ao cumprimento e execução da pena podem claramente fi-
gurar dupla penalização estatal, o que é vedado pelo ordenamento 
jurídico nacional, conforme não permissão do “no bis in idem”. Outro 
lado iníquo em que se apercebe a ineficiência estatal se mostra no 
excessivo encarceramento de pessoas no regime provisório. Dita situ-
ação é afrontosa a direitos humanos do escalão elementar.

Em 30 de dezembro de 2013 a CIDH aprovou seu Relató-
rio sobre os Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade 
nas Américas e reconheceu o uso excessivo da prisão 
preventiva, relacionando-o a outros problemas como a 
superlotação e a falta de separação entre processados 
e condenados. Esta realidade foi percebida em outras 
instâncias pela própria Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), como durante a Terceira Reunião de Au-
toridades Responsáveis pelas Políticas Penitenciárias e 
Carcerárias, na qual se fez referência ao “amplo uso da 
detenção preventiva”, chegando-se a estimar que, na re-
gião, “mais de 40% da população carcerária se encontra 
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em prisão preventiva (RELATÓRIO DE GESTÃO, CNJ, 
2017).

Salta aos olhos a irresponsabilidade do Estado brasileiro para 
com a manutenção desarrazoada de presos provisórios, pessoas que 
provam das míseras condições dos cárceres nacionais e entram em 
contato com penitentes de alta periculosidade, na maioria das vezes, e 
até com o crime organizado, podendo sofrer formação criminosa no seio 
do próprio Estado que tutela a vida e demais preciosos bens jurídicos.

É de se ver que, falar das variáveis que cercam a prisão 
provisória é ratificar o Estado de Direito em sua corpulência garantista 
de jupiterianos bens humanos, a liberdade ou a cessação da liberdade 
justa e legítima, isto é, com observância por parte do titular do jus pu-
niendi do devido processo legal, da razoável duração do processo, e 
da preservação da inteireza física, moral e digna da pessoa.

1.1 ESTADO DE DIREITO – INSTITUIÇÃO DE SEGURANÇA E ORDEM

Estado de direito é um Estado ou uma forma de orga-
nização político- estadual cuja atividade é determinada 
e limitada pelo direito. Estado de não direito será, pelo 
contrário, aquele em que o poder político se proclama 
desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos 
indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder prote-
gido pelo direito.

Constata-se a existência de Estado de Direito quando se tem a 
presença de um conjunto de normas que determinam como devem ser 
realizadas as ações de um poder político organizado, governante ou 
não. Contribui ainda mais Canotilho (1999, p. 249) ao dizer que,

Estado de direito é o Estado que respeita e cumpre os di-
reitos do homem consagrados nos grandes pactos inter-
nacionais (exemplo: Pacto Internacional de Direitos Pes-
soais, Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais), nas grandes declara-
ções internacionais (exemplo: Declaração Universal dos 
Direitos do Homem) e noutras grandes convenções de 
direito internacional (exemplo: Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem).
Conclui-se que um estado de direito se afigura como tal 
quando o mesmo respeita, garante e zela pelos direitos 
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fundamentais. Nesses moldes, a sustentação do Estado 
de Direito brinda o cidadão com segurança de que há 
ordem a ser respeitada na gestão da máquina pública 
estatal.

1.2 FUNÇÃO SOCIAL DA PENAL – A RESSOCIALIZAÇÃO

Observa-se que o modelo de reação ao cometimento de um ato 
violento à tutela penal é o ressocializador, em se tratando em último 
estágio da aplicação funcional da reprimenda. Na busca por melhor 
esclarecer o assunto pautado, os seguintes ensinamentos de Alber-
garia (1996).

O instituto da ressocialização é um dos direitos de viés 
fundamental do preso, vinculado ao estado social de di-
reito. Neste estado a finalidade é assegurar o bem-estar 
material a todos os indivíduos, contribuindo com estes 
de forma social e econômica. [...] Trata-se de uma mis-
são eminentemente humana, que contribui para o bem-
-estar da humanidade.

Tome nota, a ideia primordial é acalentar as estruturas sociais, 
promovendo um estado universal de bem-estar ao se garantir a quais-
quer pessoas, inclusive à pessoa que perdeu a liberdade provisoria-
mente, condições humanas de cumprimento da sanção penal.

Dentre as condições a ser preservada, a Lei de Execução Pe-
nal - LEP (Lei 7.210/84) de aplicação a presos provisórios ou condena-
dos, traz que o preso provisório deverá ficar separado do condenado 
por sentença transitada em julgado (art. 84). Entrementes, se avulta 
de ineficácia tal mandamento. Senão, veja-se alguns apontamentos 
de importância ao debate.

Se os presídios funcionassem como determina a 
LEP...Juiz de execução penal – caso A: “Onde cabe 
quatro, você coloca dez. Qual a dignidade que você está 
dando para o preso? O tratamento ao preso tem que ser 
humanizado. Por mais que esteja cada vez melhor, ain-
da não está ressocializando. Como você vai adotar as 
práticas ressocializadoras num lugar onde os presos es-
tão empilhados um em cima do outro? (...). A prisão tem 
que ter um caráter ressocializador. Mas, infelizmente, 
nessas condições, a ressocialização não é possível. Só 
aqueles que querem mesmo, que são abnegados e que 
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o sofrimento é muito grande, é que conseguem ser res-
socializados. Mas é uma minoria, a grande maioria não 
é assim (...). O que ajuda na ressocialização é ocupar 
essas pessoas com boas práticas: com cursos, com 
aulas, com leitura, com lazer. Mas nós não temos. Te-
mos apenas para uma pequena parcela. Mas daí entra 
a corrupção: quem tem direito a isso? (...). Sem dúvida 
alguma, se os presídios funcionassem como manda a 
LEP a ressocialização seria possível. A LEP é uma lei 
belíssima. A falência do sistema está na não aplicabi-
lidade da LEP”. Juiz de execução penal – caso B: “Se 
você for pegar o Brasil como um todo, eu acho que não 
há política de ressocialização do preso. Os presos efe-
tivamente são jogados dentro das unidades prisionais 
e ali deixados. Não tem um aparato jurídico que possa 
responder pelos direitos do preso, a LEP não é cumpri-
da”. Juiz de execução penal – caso B: “Acredito que a 
ressocialização é possível. Nós temos as duas opções: 
do bem e do mal. Se ele se sente incentivado naquilo 
que está fazendo seja pelo estudo, seja pelo trabalho, 
eu acredito que sim. Já tivemos inúmeros casos, mesmo 
aqui, onde temos unidades prisionais com superlotação, 
não tão boas condições como as unidades do interior. 
Mesmo aqui a gente consegue a ressocialização de mui-
tos presos. Agora você tem que tocar no coração. E a 
maneira de tocar no coração? Fundamentalmente o tra-
balho, mais que qualquer religião. Acho que tem também 
que incentivar o lado religioso até para você despertar 
no indivíduo a vontade de recuperar, você tem que tirar 
o indivíduo do ócio, o ócio é pernicioso” (IPEA, 2015, p. 
38, grifo original). 

Os dados trazidos no quadro são resultados de uma investiga-
ção de reintegração social, que se deu pela aplicação de questionários 
a profissionais envolvidos nos desafios política criminal.

Nas respostas da imagem “Se os presídios funcionassem como 
determina a LEP (...)” ver-se a confirmação de que os mandamentos 
da Lei de Execução Penal pouco têm eficácia no plano concreto, e, 
portanto, a permanência de pessoas ainda não julgadas e condena-
das nas cadeias públicas, apenas dá combustível à negação da pre-
servação de da garantia da integridade física, moral e digna (art. 1°, III, 
c/c art. 40 da LEP) de todos que aprisionados se encontram, uma vez 
que a insegurança da aplicação da norma é confirmada.
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1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS – RESOLUÇÃO DA INEFICIÊNCIA ES-
TATAL

A tratar de políticas públicas, tem-se o posicionamento de Deu-
bel (2002), o qual entende que,

As políticas públicas são uma espécie de conjunto de 
objetivos coletivos ditos necessários ou desejáveis pe-
los quais se propõem meios e ações que são dirigidos 
por uma instituição ou organização governamental com 
o intuito de orientar o comportamento de atores capazes 
de modificar uma situação percebida como insatisfatória 
ou problemática.

Como apregoado, as políticas públicas são meios de se modificar 
uma situação que não se dá como esperado. Para mais, as políticas pú-
blicas se mostram como meio promissor de resolução da triste realidade 
do cumprimento das políticas carcerárias, ante a inaplicabilidade dos ins-
titutos legais da separação do preso provisório do condenado, do devido 
processo legal e da razoável duração deste (art. 5°, LXXVIII, CF/88) com 
vistas a não penitenciar indevidamente pessoa que ainda não se sabe 
ser culpada ou não pela infração penal, com o que não se legitima mais 
atrocidades com colocação de uma pessoa inda não condenada entre 
pessoas de grau de periculosidade já conhecido e reprimido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem deste tema possibilitou a discussão sobre a deli-
cada condição da ineficiência estatal no tratamento do preso provisório, 
sendo possível por meio das análises feitas, a percepção da importân-
cia da respeitabilidade da dignidade humana das pessoas. A discussão 
pretende alcançar, defender o objetado que é (re) discutir a matéria pri-
sional ante as flagrantes situações de descaso, ilegalidade, arbitrarieda-
de e distanciamento de normas legais e jurídicas, pondo bens jurídicos 
em perigo, a exemplo, a vida, a liberdade, a intimidade, a honra, a moral, 
etc., de todos os nacionais que sob o manto do ordenamento jurídico 
brasileiro são tendentes a serem acometidos por circunstâncias de afir-
mação ou negação de direitos e garantias constitucionais e legais.
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RESUMO
Como é cediço, o problema ambiental é uma questão global que ul-
trapassa as fronteiras internacionais. Do ponto de vista técnico, esta 
é uma verdade incontestável, o que desencadeou o reconhecimento 
do equilíbrio ambiental como um direito fundamental, alicerçado no 
princípio da solidariedade. Nesta medida, vislumbra-se a necessidade 
de uma abordagem acerca do papel de uma Governança Global para 
o meio ambiente, o que passa pela construção de um direito ambien-
tal internacional, intermediado pela análise dos principais documentos 
ambientais internacionais já elaborados, quais sejam: Declaração de 
Estocolmo, Rio 92 e Protocolo de Kyoto. Em seguida, o presente tra-
balho demonstrará os principais e desafios existentes para a imple-
mentação de uma governança global ambiental. Não há dúvidas de 
que será necessário ajustar variáveis sociais, culturais, econômicas 
e, até mesmo, jurídicas, no entanto a complexidade e a dificuldade da 
implementação da governança ambiental no âmbito global não podem 
constituir empecilho para a solução dos problemas ambientais globais.
Palavras-chave: Questão ambiental. Governança global. Meio Am-
biente. Direitos Fundamentais.
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ABSTRACT
As is known, the environmental problem is a global issue that goes 
beyond international borders. From a technical point of view, this is 
an undeniable truth, which triggered the recognition of environmental 
balance as a fundamental right, based on the principle of solidarity. To 
this extent, there is a need for an approach to the role of Global Gover-
nance for the environment, which involves the construction of an inter-
national environmental law, intermediated by the analysis of the main 
international environmental documents already prepared, namely: De-
claration of Stockholm, Rio 92 and Kyoto Protocol. Then, the present 
work will demonstrate the main challenges for the implementation of a 
global environmental governance. There is no doubt that it will be ne-
cessary to adjust social, cultural, economic and even legal variables, 
however the complexity and difficulty of implementing environmental 
governance at the global level cannot constitute an obstacle to the so-
lution of global environmental problems.
Keywords: Environmental issue. Global governance. Environment. 
Fundamental rights.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade continua avançando seus passos na direção do 
consumo desmesurado de bens, por isso, cada vez mais e de forma 
ainda mais acelerada, os recursos naturais/ambientais são consumi-
dos, sem que haja tempo suficiente para renovação.

As mudanças climáticas, a destruição da camada de ozônio 
e seus consequentes danos à biodiversidade, a poluição, o descui-
do com os resíduos produzidos, dentre outros, são problemas globais 
perceptíveis. Quanto a isso, não existem objeções de que estas se 
configuram questões que perpassam os limites territoriais dos Estados 
nacionais, impondo-se, quanto ao seu enfrentamento, a necessidade 
premente de ações conjuntas de âmbito de internacional/global.

Assim, deparamo-nos com a emergência da efetivação de uma 
agenda comum e eficaz de proteção e garantia ao meio ambiente. 
Nesta medida, vislumbra- se a necessidade de uma abordagem acer-
ca do papel de uma Governança Global para o meio ambiente.
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Nesse ínterim, o presente trabalho se propõe a abordar a na-
tureza global do problema ambiental. Desse modo, após conceituar 
Governança Ambiental Global e a forma como ocorre sua construção, 
ainda incipiente, intermediada por algumas convenções e tratados in-
ternacionais sobre o meio ambiente, imprescindível trazer à tona os 
principais entraves para sua efetivação e os empecilhos à implemen-
tação do ordenamento global sobre o Meio Ambiente.

2. A QUESTÃO AMBIENTAL

As questões que afetam o meio ambiente são múltiplas, vastas 
e de enorme gravidade, uma vez que diretamente relacionadas com 
a preservação da vida humana e com a sua dignidade. O direito a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser legitimado 
como direito fundamental, tanto no plano nacional como no interna-
cional, como forma de proteção e salvaguarda da própria existência/
sobrevivência da espécie humana.

Uma efetiva preocupação ecológica é relativamente recente. 
Os primeiros movimentos ambientalistas, cujas origens remontam à 
década de 1950, decorreram da percepção social de que a intensa e 
desmedida industrialização era a grande culpada por doenças e de-
sastres ambientais e poderia, no limite, inviabilizar a vida em todo o 
planeta, tal o grau de degradação e poluição que promovia no meio 
ambiente.

Na década de 1960, eclodiram, com a contracultura, movimen-
tos de cunho social que criticaram não apenas o modelo de produção 
hegemonicamente capitalista, mas também o modo de vida deste de-
corrente. Daí se inauguraram os movimentos pacifistas, feministas, em 
defesa de direitos de negros e homossexuais, e, na mesma linha, os 
movimentos ecologistas/ambientalistas.

A partir de então, novos segmentos sociais movidos por fatores 
e circunstâncias diversas foram, gradualmente, inserindo-se no mo-
vimento ambientalista/ecologista e aderindo às preocupações a ele 
relacionadas. Os impactos do pós-guerra, a guerra fria, os perigos da 
radiação nuclear, os desastres ambientais e a terra vista do espaço 
são alguns dos fatores e acontecimentos que despertaram o mundo 
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para o fato de que os problemas ambientais não estavam restritos a 
territórios limitados, mas afetavam todo o planeta.

Nos anos de 1950, tais inquietações ficavam limitadas aos cír-
culos científicos e acadêmicos. Já na década seguinte, despontam os 
movimentos sociais ambientalistas, e o discurso passa a ecoar estes 
temas via organizações não- governamentais. A partir dos anos 1970, 
e mais marcadamente na década seguinte, surge o ecologismo den-
tro dos âmbitos políticos, cujas preocupações com o meio ambiente 
vinculavam-se a interesses econômicos e seus rebatimentos nas rela-
ções internacionais.

Neste momento, os movimentos ambientalistas se espraiam 
para todas as partes do mundo. Apesar de se encontrarem em um es-
tágio ideológico embrionário, suas atuações, desde então, produziram 
grandes impactos à época, assim como discussões acaloradas.

Em 1972, então, o cenário ambientalista global tomou realmen-
te uma nova direção, por conta da publicação, pelo Clube de Roma , 
do relatório intitulado “Os limites do Crescimento”, o qual alertava para 
os problemas cruciais a serem enfrentados pela humanidade com a 
manutenção do modelo econômico praticado até então. Nesta medi-
da, sugeriu o relatório que, se o mundo continuasse a consumir os 
recursos naturais como vinha consumindo até então, em menos de 
100 anos, esgotar-se-iam.

Nesse contexto, desponta o reconhecimento do equilíbrio am-
biental como um direito fundamental, alicerçado no princípio da solida-
riedade. Este vai superar o seu caráter individual e se projetar como 
um direito transnacional e transgeracional, ultrapassando, nesta me-
dida, marcos territoriais e geracionais, abarcando povos de outros Es-
tados nacionais e, ainda, as futuras gerações, e colocando em outro 
patamar o dever de preservação do meio ambiente.

Como já referido, os movimentos ecológicos trouxeram na sua 
matriz a compreensão de que os problemas ambientais não estavam 
circunscritos a territórios limitados/específicos, mas afetavam o plane-
ta como um todo. Desse modo, o trato com as questões ambientais, 
além imporem respeito à manutenção dos seus recursos para as gera-
ções presentes e futuras, também exigiam um pensar e agir solidário, 
responsável e global.
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Ainda que os problemas ambientais muitas vezes perpassem 
os limites geográficos dos Estados, impondo, portanto, a necessidade 
de implementação de acordos entre estes para a condução de ques-
tões de caráter supranacionais, os países apresentam diferentes per-
cepções sobre os diversos problemas ambientais e quanto a forma de 
abordá-los, nem sempre buscando soluções compartilhadas.

De acordo com Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva (2002, 
apud COLAÇO, 2009), a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento concluiu que, além dos danos causados ao meio 
ambiente, os modelos de desenvolvimento vigentes resultam em nú-
mero cada vez maior de pobres e vulneráveis, sendo necessário o es-
tabelecimento de um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o 
progresso humano em todo planeta e de forma perene. A fórmula para 
tanto sugerida é a do desenvolvimento sustentável.

Salienta Silva (apud COLAÇO, 2009, p. 2) que um dos princi-
pais problemas sentidos no Pós-Guerra foi o da poluição transfrontei-
riça: “Os problemas ligados à poluição da atmosfera tornaram-se mais 
sérios depois da Segunda Guerra Mundial. A acidificação dos rios e 
dos lagos escandinavos, provocada pela Chuva Ácida, obrigaram a 
comunidade internacional a tomar conhecimento dessa nova ameaça 
ao meio ambiente”.

O conceito de desenvolvimento sustentável surge, então, como 
forma de estabelecer um consenso, para evitar a exploração predató-
ria e inconsequente dos recursos naturais. A ideia é que, com a apli-
cação desse conceito na forma como o homem intervém e atua na 
natureza, é possível maximizar a utilização dos recursos naturais, sem 
pôr em risco a sua perenidade.

Nessa medida, traçar formas de atuação sustentáveis de ex-
ploração desses recursos é a única maneira eficiente já demonstra-
da para possibilitar o desenvolvimento e a melhoria das condições de 
vida de populações inseridas nesse contexto. Mesmo os habitantes de 
grandes cidades com altíssimo índice de urbanização, podem vir a se 
beneficiar da implantação de políticas que visem à sustentabilidade do 
meio ambiente urbano.

Por conseguinte, vê-se a urgência de construção de um direito 
ambiental internacional capaz de regular os efeitos decorrentes do uso 
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de recursos naturais visando o cenário jurídico transnacional, motivo 
por que necessária a análise, incluindo-se o contexto histórico, dos 
principais documentos ambientais internacionais existentes, os quais 
são de extrema relevância para a estruturação de uma Governança 
Global ambiental.

3. PRINCIPAIS DOCUMENTOS AMBIENTAIS INTERNACIONAIS
3.1 DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO

O reconhecimento do direito ao meio ambiente como um direi-
to fundamental tem como marco histórico internacional a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela 
ONU, em 1972, na cidade de Estocolmo, a qual deu origem ao Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a primeira 
agência de caráter multilateral dedicada a questão ambiental, e apro-
vou a “Declaração de Estocolmo” (ONU, 1972).

Embora não estipulasse metas concretas a serem cumpridas 
pelos países, a “Declaração de Estocolmo” proclamou um conjunto de 
26 proposições denominadas “Princípios” com o objetivo de preservar 
e melhorar o meio ambiente. Além disso, inaugurou a demanda pela 
busca do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da 
degradação ambiental, o que, mais tarde, evoluiria para a noção de 
desenvolvimento sustentável.

Nessa medida, vê-se a inauguração de um primeiro esforço na 
direção do desenvolvimento sustentável em resposta ao crescimento 
econômico desordenado e ao processo de industrialização predatória, 
os quais, nos anos 1960, já apontavam seus sinais desastrosos para o 
equilíbrio do planeta. (MILARÉ, 2016).

O Brasil, no ano de 1972, ocupava uma posição singular e estra-
tégica frente ao cenário mundial. Se, por um lado, era detentor de inco-
mensuráveis recursos naturais, dentre os quais a maior floresta tropical 
do planeta, por outro, vivia sob uma rígida ditadura militar, cuja susten-
tação política derivava, ao menos em parte, das altas taxas de cresci-
mento econômico, no que ficou conhecido como o “milagre brasileiro”.

Adotar o discurso proposto na Conferência, além de impor um 
freio ao modelo de crescimento adotado, também era visto como for-
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ma de opor-se ao regime vigente. Ademais, as questões relativas à 
preservação da Amazônia eram tidas como ingerências externas in-
devidas e ofensivas à soberania nacional. Essa postura se justificava, 
à medida que o investimento político na Amazônia visava não somente 
a construir uma infraestrutura para o desenvolvimento, mas também 
a favorecer uma efetiva ocupação da região, de modo a reforçar a 
soberania nacional sobre a floresta, ainda que com um custo ambien-
tal. (PIERANTI E SILVA, 2007 apud AGUIAR, MATOS E CARDOSO, 
2015)

Nesse diapasão, o Brasil adotou, em Estocolmo, uma posição 
claramente defensiva, compatível com a sua conjuntura política interna 
à época, propondo uma responsabilidade diferenciada entre as na-
ções. Apesar de reconhecer a problemática ambiental, liderou um gru-
po de 77 países em desenvolvimento, dentre os 113 países participan-
tes, defendendo a ideia de que aqueles que haviam verdadeiramente 
causado a degradação do planeta, com o uso predatório dos recursos 
naturais em seus processos de industrialização, os países mais de-
senvolvidos, deveriam suportar o ônus de recuperação ambiental, dei-
xando claro que o Brasil preferia promover o crescimento econômico a 
qualquer custo, em detrimento de qualquer política ambiental.

Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva (2002, apud COLAÇO, 
2009, p. 5) aponta que a “Declaração de Estocolmo sobre o Meio Am-
biente teve ensejo de salientar que, para a maioria da humanidade, a eli-
minação da pobreza é mais importante do que a proteção do meio am-
biente”. Aqui se nota que, não somente para o Brasil, como visto, mas 
para os países em desenvolvimento em geral, a eliminação da pobreza, 
da fome, da insalubridade, da falta de teto, dentre outros problemas, 
eram o foco central. Sinaliza, ainda, o autor, que estudos da Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento concluíram que o 
modelo de desenvolvimento adotado provocava o aumento do núme-
ro de pessoas pobres e vulneráveis e agravava a situação ambiental, 
por isso necessária a adoção de um novo modelo de desenvolvimento 
voltado para o progresso humano em todo planeta de forma perene. A 
fórmula, para isso, é a do desenvolvimento sustentável.

Não obstante isso, a Conferência de Estocolmo foi de grande 
importância para a estruturação de uma governança global ambiental, 



205DIREITO PÚBLICO: TÓPICOS AVANÇADOS

uma vez que foi a primeira grande reunião internacional e contou com 
a participação de um número expressivo de Nações, para juntas dis-
cutirem os problemas ambientais e a relação entre desenvolvimento e 
meio ambiente.

O Brasil, apesar da posição adotada na Conferência, criou em 
outubro de 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, subordi-
nada ao Ministério do Interior, orientada para a conservação do meio 
ambiente e o uso racional dos recursos naturais, dando seu primeiro 
passo para a adoção de políticas nacionais centradas na preservação 
ambiental e no desenvolvimento sustentável.

Segundo André Aranha Côrrea do Lago (2005), após a Decla-
ração de Estocolmo, as negociações realizadas na área ambiental 
adquiriram específico relevo para países em desenvolvimento, como 
Brasil, China e Índia, posto que a obtenção de recursos financeiros e a 
transferência de tecnologias em prol do desenvolvimento sustentável 
tendem a conflitar com os interesses econômicos e políticos dos paí-
ses desenvolvidos.

Nos finais da década de 1980, registrou-se um segundo marco 
importante na questão ambiental de um ponto de vista global. Trata-se 
da Assembleia das Nações Unidas, que, em 1989, aprovou a convo-
cação da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento para 1992, agendando a sua realização no Rio de 
Janeiro, que ficou conhecida como a Rio-92.

Os seus mais visíveis desdobramentos foram a criação da Con-
venção da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas – que resultou 
no Protocolo de Kyoto –, a Declaração do Rio e a Agenda 21.

Assim, em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou 
a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que, 
após três anos de visitas aos mais diversos países para reuniões deli-
berativas, encerrou as suas atividades em 1987, com a entrega do Re-
latório Brundtland, cujo foco eram os problemas econômicos, sociais 
e ambientais. Deste documento resultou o entendimento pela necessi-
dade de realização de uma conferência internacional de avaliação dos 
progressos pós-Estocolmo.

Desse modo, o Relatório Brundtland, aprovado por consenso 
pela Assembleia Geral, em dezembro de 1989, foi de fundamental im-
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portância na preparação da Conferência de 1992, a ser realizada no 
Rio de Janeiro-Brasil.

Silva (2002, apud COLAÇO, 2009) aponta que, apesar das me-
didas adotadas na Conferência de Estocolmo, a comunidade interna-
cional observou aumento substancial da destruição ambiental, bem 
como do uso indiscriminado dos recursos naturais não-renováveis, e 
os parcos acordos internacionais ajustados até então exortavam as 
partes contratantes a agir de certa forma, mas não adotavam normas 
capazes de obrigá-las a tanto.

3.2 RIO 92

A Rio-92, também conhecida como “Cúpula da Terra” ou “ECO 
92”, foi um grande marco, no que toca as questões de combate à po-
luição atmosférica. Aqui restou definitivamente consagrado o termo 
“desenvolvimento sustentável”, cujo objetivo principal é compatibilizar 
as dimensões econômica, social e ambiental.

Para Geraldo Silva (2002, apud COLAÇO, 2009), tal concep-
ção foi decisiva, para disseminar a compreensão de que as lesões 
ambientais estão fortemente atreladas aos países desenvolvidos, prin-
cipais responsáveis pela emissão de gases poluentes na atmosfera.

Daqui surgiu também o reconhecimento quanto à necessidade 
de auxílio tecnológico e financeiro aos países em desenvolvimento, 
para que estes pudessem alcançar um maior desenvolvimento susten-
tável, sem, contudo, desobrigá-los do cumprimento de suas responsa-
bilidades ambientais (AGUIAR ET AL, 2015).

Um dos principais programas estabelecidos pela Agenda 21 
(Declaração da Rio-92) trata da poluição atmosférica transfronteiriça 
e consiste no controle das emissões de gases pelas indústrias e au-
tomóveis, uma vez que estes causam a chuva ácida contribuindo de 
modo efetivo para o agravamento do efeito estufa e, consequentemen-
te, para o aquecimento global.

Outros assuntos tratados na Conferência referem-se, basica-
mente, à subscrição de documentos de fixação de princípios norma-
tivos e/ou de linhas políticas a serem adotadas pelo governo como a 
Declaração de Princípios sobre as Florestas, à fixação de temas para 
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próximas reuniões da ONU e ainda às agendas de conferências inter-
nacionais sobre a questão da estabilização do lançamento de gases 
de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento da temperatura da 
Terra, assunto ligado à Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima 
e, por fim, à criação da Comissão para o Desenvolvimento Sustentá-
vel (Comission on Sustainable Development), com a incumbência de 
acompanhar a implementação da Declaração do Rio e da Agenda 21.

Conforme análise de Silva (2002, apud COLAÇO, 2009),

a Declaração da Rio-92 “consagra importantes regras 
de direito ambiental internacional como o direito sobe-
rano dos atores internacionais de explorar e utilizar os 
seus recursos naturais em conformidade com suas po-
líticas ambientais; a responsabilidade internacional por 
dano de natureza transfronteiriça; o dever de evitar dano 
ambiental grave em outros Estados; a obrigação de de-
senvolver o direito internacional no âmbito da responsa-
bilidade; o dever de consulta prévia, ao iniciar obras sus-
cetíveis de causar dano ambiental em outros territórios; 
o dever de prestar notificação aos demais Estados e or-
ganizações internacionais no caso de haver acidente ca-
paz de provocar dano ambiental grave; o dever de adotar 
legislação ambiental e segui-la de forma efetiva; o dever 
de cooperar de boa-fé com os demais Estados na defe-
sa do meio ambiente e o dever de solucionar de forma 
pacífica as controvérsias internacionais ambientais”.

É preciso consignar que a Agenda 21 é, contudo, um protocolo 
de intenções, um instrumento de ação não-vinculante. Conforme Gui-
do Fernandes Silva Soares (2001, apud COLAÇO, 2009, p. 9), apesar 
disso, foi através dele “que se estabeleceu um programa global de po-
lítica de desenvolvimento e de política ambiental, elaborado por países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, com seus princípios válidos para 
ambos, embora com exigências distintas para cada uma das partes”.

O supracitado documento reitera o direito à vida saudável e 
produtiva, em harmonia com a natureza e consagrou o pensamento 
de que o direito ao desenvolvimento abarca tanto as necessidades de 
desenvolvimento quanto as exigências ambientais de gerações pre-
sentes e futuras.

Vale destacar que alguns destes temas foram objeto de contro-
vérsias na Agenda 21, dentre estes, destaca-se o capítulo que trata da 
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Proteção da Atmosfera Terrestre. Quanto a isto, países-membros da 
OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) se mostra-
ram reticentes às restrições impostas à comercialização internacional 
do petróleo.

Apesar disso, foi possível determinar a necessidade da imple-
mentação de medidas relativas à eficiência energética, bem como de 
intensificação do aproveitamento das fontes renováveis de energia. A 
defesa deste projeto seria vital para alguns países em desenvolvimen-
to, uma vez que, sem a estabilização dos níveis de gases de efeito 
estufa na atmosfera, alguns pequenos países insulares, do Pacífico e 
Caribe, por exemplo, poderiam desaparecer na hipótese de o aqueci-
mento global provocar o degelo das calotas polares elevando o nível 
do mar.

Silva (2002, apud COLAÇO, 2009) conclui que a Agenda 21, 
ainda assim, aponta para uma cooperação a nível internacional, toda-
via, para a obtenção de recursos, a atitude dos países desenvolvidos 
não tem sido animadora. Existe um consenso de que ações devem ser 
engendradas, mas a resistência destes Estados é clara.

3.3 PROTOCOLO DE KYOTO

Em 1997, foi realizada em Quioto, no Japão, a terceira Confe-
rência das Partes (COP 3), que culminou no acolhimento de um acor-
do ambiental que definiu metas para a redução das emissões de dió-
xido de carbono (CO2) e de outros gases causadores do efeito estufa 
para os países desenvolvidos e os países que, à época, apresentavam 
economia em transição para o capitalismo. A importância de um trata-
do dessa natureza reside no fato de que estes gases correspondem a 
cerca de 70% das emissões relacionadas ao aquecimento global.

Apesar de criado em 1997, o Protocolo somente entrou em vi-
gor em fevereiro de 2005, após o atendimento das condições que exi-
giam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países-membros da 
Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total 
das emissões de 1990.

O primeiro ciclo compreendeu o período de 2008 a 2012. Nes-
te, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia obrigaram-se 
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a diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para uma mé-
dia de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo ciclo, as Par-
tes comprometeram-se a reduzir as emissões em, pelo menos, 18% 
abaixo dos níveis de 1990 em um lapso temporal de oito anos, entre 
2013 e 2020. Cumpre registrar que cada país negociou a sua própria 
meta de redução considerando sua capacidade de atingi-la no período 
considerado.

O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, e sua 
aprovação interna se deu por meio do Decreto Legislativo nº 144, em 
20 de junho de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito 
estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo, no en-
tanto continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela 
Convenção.

Com o fim de proporcionar a efetiva redução da emissão de 
gases de efeito estufa, foram criados mecanismos de flexibilização 
que permitem aos países desenvolvidos e os de economia em tran-
sição para o capitalismo a cumprirem suas metas de redução ou li-
mitação de emissões, mediante o Comércio de Emissões, a Imple-
mentação conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
Este último permite que tais países, quando não atingirem as metas 
firmadas, comprem “créditos de carbono”, de qualquer país em desen-
volvimento que tenha ratificado o Protocolo.

Silva (2002, apud COLAÇO, 2009) assinala que houve séria 
divergência quanto à ratificação do Protocolo de Quioto por alguns dos 
Estados-Partes, principalmente os Estados Unidos, o que resultou em 
enorme frustração quanto à possibilidade de efeito concreto das dire-
trizes consignadas no Protocolo.

Apesar disso, Filho (2002, apud COLAÇO, 2009) salienta que 
a posição de não reduzir as emissões de gases de efeito estufa não 
reflete o quadro geral atualmente naquele país. Ele ressalta que, na 
prática, muitas cidades e estados norte-americanos adotaram, ainda 
que de modo isolado, a postura de realizar a implantação de políticas 
voltadas à diminuição da emissão de gases poluentes de efeito estufa.
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4. POR UMA GOVERNANÇA GLOBAL
4.1 CONCEITO

Segundo Giddens (2010, apud ROSA E BUENO, 2013), o con-
ceito de uma governança global ambiental refere-se “à totalidade de 
organizações, instrumentos políticos, mecanismos financeiros, regras, 
procedimentos e normas que regulam a proteção ambiental”.

A Governança abrange tanto os mecanismos governamentais 
como os não- governamentais. Traduz-se na capacidade social geral, 
nos sistemas, instrumentos e instituições, que servem de guia à atu-
ação dos Estados, das empresas, das pessoas, em torno de certos 
valores e objetivos de longo prazo para a sociedade (ARTURI, 2003 
apud ROSA E BUENO, 2013).

Com o passar dos anos, o conceito de governança global, sob 
a perspectiva ambiental, desenvolveu-se para abarcar o surgimento 
de novos sujeitos e mecanismos políticos a nível mundial, passando a 
comportar, cada vez mais, uma maior limitação à soberania dos Esta-
dos nacionais em tempos de interdependência global (ROSA E BUE-
NO, 2013).

Ao tratar da governança global, GEMMILL e BAMIDELE-IZU 
(2005) preconizam que “em termos liberais, isto significa dizer que é 
uma forma mais eficiente de administração multilateral”. Segundo es-
tes, a forma institucional não somente representa mais um elemento 
acerca da discussão de como é possível melhorar a situação ambien-
tal, mas também reflete a admissão de que instituições estariam mais 
preparadas para solucionar o problema. Uma abordagem mais global 
evidencia que as obrigações ambientais transcendem as fronteiras, e 
as relações de poder condicionarão os resultados e práticas relacio-
nadas com a governança global. Nesse ínterim, um sistema de go-
vernança global se caracteriza pela participação de diferentes atores/
sujeitos. Assim, a ideia de governança global se desenvolve, inicial-
mente, a partir do conceito tradicional de Estado-centrista e avança 
para abarcar atores/sujeitos não-estatais, enquanto novos partícipes 
nas relações transnacionais.

Dentre os atores que passam a compor esse conceito “evolu-
ído” de governança, temos as organizações internacionais governa-
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mentais e não- governamentais de política ambiental, grupos ativistas, 
associações de empresários, institutos de pesquisas, grupos da so-
ciedade civil, rede de cientistas, entre outros (ANDRADE, 2009). Para 
este autor, a influência das organizações intergovernamentais é uma 
das marcas da governança global no campo da política ambiental, ha-
vendo mais de duzentas organizações em forma de secretariados dos 
muitos tratados ambientais concluídos nas últimas duas décadas.

Nesta perspectiva, a governança global ambiental, em sínte-
se, trata-se de um conjunto de iniciativas, instâncias e processos que 
possibilitam à sociedade o acesso a uma gestão social pública e trans-
parente das estruturas estatais e das suas políticas públicas, consi-
derando, aqui, a dinâmica das instituições de mercado, com vistas ao 
alcance de objetivos comuns.

4.2 DESAFIOS E ENTRAVES

O caráter global e transfronteiriço do meio ambiente é incontes-
tável, motivo por que enseja o debate sobre a necessidade de cons-
truir uma governança global ambiental. Vários entraves, no entanto, 
existem, de modo que acabam por desencadear um sistema de prote-
ção ainda deficiente, cujas instituições, sejam estatais ou não-estatais, 
são incapazes de enfrentar os problemas ambientais atuais, os quais 
serão explicitados a seguir.

Em primeiro lugar, o sistema vigente de proteção ambiental so-
fre da falta de legitimidade, visto que muitas associações e organiza-
ções não-governamentais não apenas se intitulam representantes e 
ambientalistas, como também algumas delas se articulam diretamente 
com empresas multinacionais, em detrimento dos órgãos estatais, vi-
sando à captação maior de recursos.

É inegável o surgimento de novos atores no cenário internacional, 
o que causou o abandono do modelo tradicional de Estado, entretanto, 
diante da fraca ou quase inexistente participação da sociedade civil 
nas questões de tutela e proteção do meio ambiente, aliada à falta de 
informação da população, as organizações ambientais não-governa-
mentais, consequentemente, são vistas como atores que criam am-
biente de conflito, e não de cooperação com os Estados.
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Isso é amplificado ainda mais naqueles países em que o regime 
democrático ainda não vige, o que constitui outro entrave à estrutura-
ção de uma governança global ambiental, que pressupõe cooperação 
e diálogo entre os diversos atores envolvidos. A tutela do meio am-
biente saudável depende da abertura e da participação da sociedade 
civil nas decisões coletivas.

O grau de degradação ambiental varia ainda de acordo com as 
diferenças naturais, geográficas e climáticas entre os países, e, ainda 
que vencidos os obstáculos de diferenças entre os países, o próximo 
desafio seria superar a soberania dos Estados (ANDRADE, 2009).

Por sua vez, não obstante o avanço por uma governança global 
ambiental através das convenções e dos tratados internacionais, am-
bos não possuem a força necessária para a adoção concreta de me-
didas, de limitação de condutas e imposições de sanções necessárias 
a garantir a eficácia do foi acordado, posto que necessita da adesão e 
vontade de cada país.

Ademais, a existência de vários acordos e tratados internacio-
nais em matéria ambiental internacional desencadeia múltiplas atribui-
ções e responsabilidades distribuídas entre várias instituições de dife-
rentes esferas e segmentos, o que, consequentemente, gerou enorme 
falta de coordenação. Por último, os recursos financeiros atribuídos às 
instituições existentes, sejam de caráter ou não-estatal, são diminutos 
e não permitem a realização dos seus objetivos.

Não à toa, Talbott (2005, apud ROSA E BUENO, 2013) qualifica 
a governança como o maior desafio da comunidade internacional atu-
almente. Nesse sentido, em que pese a importância dos mais diversos 
atores da sociedade civil para a corporificação de uma governança 
global ambiental, a sua concretização depende, fundamentalmente, 
da efetiva cooperação entre as Nações. Apenas se estas coopera-
rem com o assentamento de instituições e regras voltadas para o bem 
comum é que a expressão comunidade internacional terá significado 
prático.

Portanto, demonstrados o número de instituições envolvidas, 
estatais e não- estatais, as iniciativas já tomadas, a falta de uma au-
toridade que faça valer a matéria ambiental no campo internacional, a 
proliferação de instituições separadas e independentes, bem como a 
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falta de cooperação, que é a reflexão da falta de vontade dos Estados, 
a reforma do sistema atual é medida imprescindível.

5. CONCLUSÃO

Nesta linha de raciocínio, a estruturação e o avanço para uma 
governança global ambiental seria o único meio eficaz para conter a 
catástrofe do Planeta.

É verdade que, para a implementação da governança ambiental 
global, será necessário ajustar variáveis sociais, culturais, econômicas 
e, até mesmo, jurídicas, no entanto é também consenso geral que, não 
obstante as disparidades individuais de cada país, este trabalho tem 
que ser realizado.

Para isso, demonstrou-se que o cenário político contemporâ-
neo não é mais um espaço exclusivo dos Estados nacionais, contudo 
se reconhece que, para a corporificação de uma governança global 
ambiental, a sua concretização depende, fundamentalmente, da efeti-
va cooperação entre as Nações.

Portanto, a complexidade e a dificuldade da implementação da 
governança ambiental no âmbito global não podem constituir empeci-
lho para a solução dos problemas ambientais globais, o que está dire-
tamente relacionado à implementação e ao aprimoramento do direito 
ambiental internacional.
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RESUMO
Há no contrato administrativo uma verticalização de normas, as quais 
derrogam as regras normais previstas na teoria geral dos contratos. A 
Lei nº 8.666/93 trouxe os regramentos do contrato administrativo, fi-
xando as cláusulas especiais, as quais não poderiam ser modificadas, 
salvo por vontade da Administração Pública ou por decisão judicial. 
Ao longo dos anos a Administração Pública identificou a necessidade 
de haver uma negociação durante a realização do objeto do contrato, 
com solução diversa da realizada, que não fosse a suspensão ou pa-
ralização da execução do mesmo. A Lei nº 13.655/2018 abriu a possi-
bilidade da Administração Pública de realizar acordos, visando mitigar 
os prejuízos ao interesse público. A Nova Lei de Licitações possibilita 
o uso da consensualidade na resolução dos contratos, sem que esse 
contrato deixe de ser regulado pelo direito administrativo, onde a im-
posição e a unilateralidade dos contratos não são mais os elementos 
centrais do contrato administrativo.
Palavras-chave: Contrato Administrativo. Exorbitância. Consensuali-
dade. Lei 14.133. 
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ABSTRACT
There is in the administrative contract a verticalization of norms, which 
derogate from the normal rules provided for in the general theory of con-
tracts. Law nº 8.666/93 brought the rules of the administrative contract, 
establishing the special clauses, which could not be modified, except by 
the will of the Public Administration or by judicial decision. Over the years, 
the Public Administration identified the need to have a negotiation during 
the execution of the object of the contract, with a solution different from the 
one carried out, other than the suspension or paralysis of the execution 
of the same. Law No. 13,655/2018 opened the possibility for the Public 
Administration to make agreements, aiming to mitigate damages to the 
public interest. The New Bidding Law makes it possible to use consensus 
in the resolution of contracts, without this contract being regulated by ad-
ministrative law, where the imposition and unilaterality of contracts are no 
longer the central elements of the administrative contract.
Keywords: Administrative Agreement. Exorbitance. Consensus. Law 
14.133.

Introdução

Foi no direito francês que nasceram as discussões sobre a 
existência do contrato administrativo e da necessidade de haver um 
tratamento diverso das cláusulas que o compõe, em razão do princípio 
da supremacia do interesse público sobre o particular.

Em razão do citado princípio, há no contrato administrativo uma 
verticalização, onde é conferido à Administração Pública prerrogativas 
especiais, que, em um contrato normal, seriam consideradas nulas, 
derrogando-se assim as regras normais previstas na teoria geral dos 
contratos.

Diante dessas indagações sobre as prerrogativas, ou cláusulas 
especiais, há uma divergência na doutrina sobre a existência ou não 
do contrato administrativo como espécie de contrato.

A Lei nº 8.666/93 trouxe em seus dispositivos os regramentos 
do contrato administrativo, fixando as cláusulas especiais como cláu-
sulas de adesão, as quais não poderiam ser modificadas, salvo por 
vontade da Administração Pública ou por decisão judicial.
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Ao longo dos anos, a Administração Pública foi identificando 
a necessidade de, caso houvesse a possibilidade, haver uma nego-
ciação durante a realização do objeto do contrato, muitos contratos 
administrativos teriam solução diversa da realizada, que não fosse a 
suspensão ou paralização da execução do mesmo.

Com a promulgação da Lei nº 13.655/2018, que inseriu as nor-
mas de direito público na LINDB (Lei de Introdução as Normas do 
Direito Brasileiro), abriu a possibilidade para a Administração Pública 
de realizar acordos, visando mitigar os prejuízos ao interesse público.

Assim, tivemos uma reaproximação do regime dos contratos 
administrativos com o dos contratos de privado, no sentido de que 
as prerrogativas de intervenção de unilateral da administração não é 
mais uma obrigação e a Administração Pública passou a perceber que 
negociar com o contratante privado produzirá efeitos mais eficazes do 
que simplesmente impor ou intervir unilateralmente sanções previstas 
na Lei nº 8.666/93.

A cultura contratual que hoje percorre as veias do gestor pú-
blico ainda é que a administração pública somente pode decidir uni-
lateralmente, aplicando as sanções previstas na legislação infracons-
titucional, o que acabam por causar mais danos ao interesse público 
do que, por ventura, um acordo, esse procedimento antes da decisão 
sancionatória, envolvendo o acordo celebrado com contratantes par-
ticulares. 

Então o que a Nova Lei de Licitações fez nesse ponto foi deixar 
mais evidente que a presença dos poderes de intervenção unilateral, 
previstas nas cláusulas exorbitantes, não é mais o critério identificador 
do contrato administrativo, sem que esse contrato deixe de ser regula-
do pelo direito administrativo.

A Lei nº 14.133/2021 está possibilitando abrir para o Gestor Pú-
blico um campo maior de negociação de contato de conversa, diálogo 
entre a Administração Pública e o contratante privado, visando o bem 
do interesse público, o que é positivo, principalmente aplicando aos 
contratos de longa duração, onde é impossível prever todas as cir-
cunstâncias e imprevisões que vão afetar o cumprimento do objeto 
contratual, onde, a tradicional intervenção unilateral da Administração 
Pública, acaba por não resolver o problema, levando aquele a abando-
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nar os clássicos pressupostos formais ou de se contentar com o pres-
suposto de que a Administração Pública somente pode aplicar a lei. 

Dessa feita, o grande problema para o Direito Administrativo 
atual do Brasil em vista da expansão dessa desatenção consensual é 
a dificuldade de definição da natureza do instrumento que regula essa 
relação e a permanência desse preconceito com a figura da consen-
sualidade que ainda existe o nosso direito administrativo amplia essa 
dificuldade, porque a grande maioria desse contratos, chamados atos 
negociais, são um ato bilateral no qual obrigações recíprocas são de-
terminadas cujo conteúdo é regulado pelo Direito Administrativo, ainda 
que tenham aparência de direito privado. 

Portanto, Administração Pública, na seara atual, necessita inda-
gar se na questão atual dos contratos a imposição e a unilateralidade 
são ou não os elementos centrais do contrato administrativo ativo hoje e 
se eles têm como forma de regulação a possibilidade da não imposição 
unilateral, promovendo cada vez mais buscar o diálogo e a busca do 
consenso, ou seja, a busca de uma cultura contratual da negociação, 
com o objetivo de valorizar o interesse público, onde os princípios con-
tratuais da Lei nº 14.133/2021 permitem essa consensualidade.

Teoria Geral dos Contratos

O contrato é a mais comum e importante fonte de obrigação, 
devido às suas inúmeras formas e impactos no mundo jurídico. Fonte 
de obrigação é o que dá origem. Tanto é que, conforme consta do Có-
digo Civil os contratos são fontes geradoras de obrigações jurídicas.

Desde a antiguidade, na época do direito romano, já se diferen-
ciava contrato de convenção, onde este é o gênero, do qual o contrato 
é espécie.

Segundo Silvio de Salvo Venosa (2017, p. 21) no Direito Ro-
mano primitivo, os contratos tinham caráter rigoroso e sacramental. 
As formas deviam ser obedecidas, ainda que não expressassem exa-
tamente a vontade das partes. Para que se criasse uma obrigação, 
havia necessidade de certas formas que se exteriorizassem à vista 
dos interessados. O elemento subjetivo da vontade só vai conseguir 
sobrepujar o formalismo na época de Justiniano.
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Assim, desde a origem do direito, a solenidade dos contratos 
dava força às convenções, sob as formalidades exigidas para cada 
época. Ainda que o elemento subjetivo da vontade só veio a superar 
o formalismo na exteriorização dos contratos na época de Justiniano, 
sacramentando a consensualidade como requisito do contrato. 

O Código Napoleão, como primeira codificação moderna, tra-
tou a manifestação de vontade como uma garantia para os burgueses 
e para as classes proprietárias. A transferência de bens passava a ser 
dependente exclusivamente da vontade. 

O contrato com o predomínio da autonomia da vontade, onde 
as partes negociam livremente as cláusulas e obrigações em situação 
de igualdade, decorre dos conceitos traçados após a promulgação dos 
Códigos Francês e Alemão. 

Conforme consta do ordenamento jurídico extraído da teoria 
geral dos contratos, os seus requisitos subjetivos consistem na mani-
festação de duas ou mais vontades e capacidade genérica dos contra-
entes, na aptidão específica para contratar e no consentimento.

Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 24), diz que o requisito de 
ordem especial, próprio dos contratos, é o consentimento recíproco ou 
acordo de vontades e que deve abranger os seus três aspectos: acor-
do sobre a existência e natureza do contrato; acordo sobre o objeto do 
contrato; e acordo sobre as cláusulas que o compõem. 

É ponto pacífico na doutrina que havendo divergência sobre 
um ponto ou uma cláusula substancial do contrato, este não poderá 
ter eficácia, podendo levar inclusive ao reconhecimento da nulidade.

Essa eventual perda de eficácia das cláusulas contratuais do 
direito privado decorre do Princípio da Supremacia da Ordem Pública, 
onde a liberdade contratual (ou o interesse individual) sempre encon-
tra limites no ordenamento jurídico, ou seja, pode se pactuar desde 
que não seja contrário a normas de direito. 

Dessa forma, temos que o Princípio da Autonomia da Vontade 
não é absoluto, encontrando barreiras de ordem púbica, uma vez que 
a ampla liberdade de contratar do direito privado pode provocar dese-
quilíbrios, sobretudo para o contratante hipersuficiente (seja técnico, 
econômico ou jurídico).

Assim, o limite imposto pela ordem jurídica procura promover 
a igualdade entre as partes contratantes, quer seja pela manifestação 
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da vontade das partes contratantes, quer seja pela ação da Tutela Ju-
risdicional do Estado, com o objetivo de reequilibra a igualdade entre 
os contratantes.

A essa manifestação de vontade das partes, para o aperfeiço-
amento do contrato ou para o seu ajuste posterior, a doutrina chama 
de consensualismo.

Segundo se extrai do Princípio do Consensualismo, para que 
o contrato seja considerado válido, basta tão somente o acordo de 
vontade das partes contratantes, afastando o rigor do formalismo dos 
séculos passados.

Ou seja, na concepção atual do direito, o contrato estará finali-
zado e perfeito com o consenso formalizado pelas partes, isto é, com 
a manifestação expressa de vontade das partes.

No tocante a consensualidade, Caio Mário (2017, p. 18) nos traz 
que a vontade, no limiar da Idade Moderna, um jurista costumeiro, 
como Loysel, dizia que ‘os bois se prendem pelos chifres e os homens 
pela palavra’, fazia na verdade, e a um só tempo, uma constatação e 
uma profissão de fé: testemunhava em favor da força jurígena da pa-
lavra em si mesma, e deitava uma regra, segundo a qual os contratos 
formavam-se, em princípio, solo consensu.

Assim, o requisito subjetivo da manifestação de vontade das 
partes contratantes, isto é, o consensualidade, é uma das bases basi-
lares para a validade do contrato.

Segundo Hely Lopes Meirelles (2015, p. 237), contrato é o acor-
do de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar obrigações 
e direitos recíprocos, e, sendo negócio jurídico bilateral e comutativo, 
onde o pacto consensual, pressupõe liberdade e capacidade jurídi-
ca das partes para se obrigarem validamente. Embora típica do Di-
reito Privado, a instituição do contrato é utilizada pela Administração 
Pública com as adaptações necessárias aos negócios públicos. 

Por conseguinte, a teoria geral do contrato é a mesma para os 
contratos privados como para os contratos públicos, de que são espé-
cies os contratos administrativos.
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Características dos Contratos Administrativos

Hely Lopes Meirelles (2015, p. 239) diz que o contrato adminis-
trativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo 
e realizado intuitu personae. É consensual porque consubstancia um 
acordo de vontades, e não um ato unilateral e impositivo da Adminis-
tração.

Segundo a doutrina, a utilização do termo contratos da admi-
nistração abrange todos os contratos celebrados pela Administração 
Pública, sejam pelo regime de direito público, sejam pelo regime de 
direito privado. 

Já o termo contrato administrativo é utilizado para os ajustes 
que a Administração pactua com pessoas físicas ou jurídicas, públicas 
ou privadas, para a realização de fins públicos, segundo regime jurídi-
co de direito público. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2021, p. 259) conceitua o con-
trato administrativo como os ajustes que a Administração, nessa qua-
lidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito 
público. 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2020, p. 360) toda vez 
que o Estado-Administração firma compromissos recíprocos com ter-
ceiros, celebra um contrato. São esses contratos que se convencionou 
denominar de contratos da Administração, caracterizados pelo fato de 
que a Administração Pública figura num dos polos da relação contra-
tual.

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2020, p. 745) diz que o re-
conhecimento de prerrogativas em favor da Administração Pública e 
a importância da atividade administrativa desempenhada revelam a 
necessidade de aplicação do regime de direito público com caracterís-
ticas específicas que podem ser assim resumidas: formalismo mode-
rado, bilateralidade, comutatividade, personalíssimo (intuitu personae), 
desequilíbrio e instabilidade.

Diante disso, é comum dizer que, enquanto nos contratos de 
direito privado há uma relação jurídica horizontal, colocando as partes 
contratantes no mesmo nível, nos contratos administrativos a relação 
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jurídica é vertical, uma vez que a Administração Pública age em de-
fesa do interesse público, com todo o seu poder de império sobre o 
particular, fazendo prevalecer o interesse coletivo sobre o interesse 
privado.

Logo, são essas desigualdades entre as partes, como caracte-
rística marcante do contrato administrativo, a doutrina chama de exor-
bitância ou cláusulas exorbitantes, pois escapam do círculo de atua-
ção do direito privado, cuja finalidade é a de assegurar a posição de 
supremacia da Administração em relação ao particular.

Da Exorbitância à Consensualidade: a Nova Característica dos 
Contratos Administrativos à Luz da Lei 14.133/2021
 

Como visto acima, é pacífico o entendimento que os contratos 
administrativos são caracterizados pelo desequilíbrio das partes, de-
correntes da existência das cláusulas exorbitantes, as quais conferem 
prerrogativas à Administração e sujeições ao contratado, sem a ne-
cessidade de estarem previstas no edital ou no contrato. 

Tanto é que as cláusulas exorbitantes acabam por exceder as do 
Direito Comum para consignar uma vantagem ou uma restrição à Admi-
nistração em relação ao contratado, ou vice-versa. A cláusula exorbitan-
te seria ilícita no contrato privado, porque desigualaria as partes na sua 
execução, sendo é plenamente válida no contrato administrativo, eis que 
decorre de lei ou dos princípios que regulam a atividade administrativa, 
porque visa a estabelecer uma prerrogativa em favor da Administração 
Pública para o atendimento do interesse público.

Na Lei nº 8.666/93 elas estão previstas no art. 58. Já na Lei nº 
14.133/2021 estão previstas no art. 104.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2021, p. 573) as 
prerrogativas da Administração no chamado contrato administrativo 
são reputadas existentes por força da ordenação legal ou das cláusu-
las exorbitantes da avença. Evidentemente, sua “exorbitância” ocorre 
em relação ao Direito Privado e consiste em abrigar disposições nele 
inadmissíveis ou incomuns.

Irene Patrícia Nohara (2020, p. 458) diz que a característica da 
exorbitância é a mais ressaltada na teoria dos contratos administrati-
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vos, pois se relaciona, entre outras coisas, com o direito de a Admi-
nistração modificar o contrato unilateralmente ou rescindi-lo, tendo em 
vista a consecução dos interesses públicos.

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2020, p. 749) sobre as cláu-
sulas exorbitantes diz que são alteração unilateral, rescisão unilateral, 
fiscalização, aplicação de sanções e ocupação provisória. É importante 
salientar que o exercício de prerrogativas por parte da Administração 
no âmbito dos contratos administrativos dependerá de decisão motiva-
da e ampla defesa e contraditório.

Por fim, Hely Lopes Meirelles (2015, p. 239) diz que o que real-
mente o tipifica e distingue o contrato administrativo do contrato privado 
é a participação da Administração na relação jurídica com supremacia 
de poder para fixar as condições iniciais do ajuste. Desse privilégio ad-
ministrativo na relação contratual decorre para a Administração a facul-
dade de impor as chamadas cláusulas exorbitantes do Direito Comum.

Frente a tais exposições, fica claro que, na vigência da Lei nº 
8666/93, a exorbitância é a principal característica identificada do con-
trato administrativo, a qual, se extraída, afasta a natureza de contrato 
administrativo do contrato em geral.

Conclui, assim, Hely Lopes Meirelles (2015, p. 240) que a pre-
sença dessas cláusulas exorbitantes no contrato administrativo que 
lhe imprime o que os franceses denominam “la marque du Droit Pu-
blic”, uma vez que, como observa Laubadere: “C’est en effet la présen-
ce de telles clauses dans un contrat que est le · critere par excellence 
de son caractere administratif’. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2020, p. 260) sobre as cláusulas 
exorbitantes, diz que são as cláusulas que asseguram o poder de alte-
ração unilateral do contrato, a sua rescisão unilateral antes do prazo, a 
imposição de penalidades administrativas e tantas outras.

Contudo, no decorrente dos anos, a Administração Pública foi 
identificando a necessidade de, caso houvesse a possibilidade de ha-
ver uma negociação durante a realização do objeto do contrato, muitos 
contratos administrativos teriam solução diversa da realizada, que não 
fosse a suspensão ou paralização da execução do mesmo.

No entanto, a Administração Pública sempre encontrava uma 
barreira intransponível, que fosse em decorrência do Princípio da Lega-
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lidade, que fosse com receio de ser responsabilizada pelos Tribunais de 
Contas ou mesmo o Poder Judiciário, pelo acordo celebrando, visando 
resolver a inexecução contratual por meio da consensualidade.

Com a promulgação da Lei nº 13.655/2018, que inseriu as nor-
mas de direito público na LINDB (Lei de Introdução as Normas do 
Direito Brasileiro), conforme redação dos artigos 20 a 30, abriu a pos-
sibilidade para a Administração Pública de realizar acordos, visando 
mitigar os prejuízos ao interesse público.

Em que pese à introdução dos referidos artigos não constitu-
írem novidades no ordenamento jurídico, uma vez que explicitaram 
vários dos princípios informadores do direito administrativo, no que se 
refere às decisões tomadas pela Administração Pública e à atividade 
de controle que sobre ela se exerce, principalmente na redação dos 
artigos 20 a 24 do texto legal. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2021, p. 77) ensina que as alte-
rações reforçam e complementam a exigência de determinados prin-
cípios já previstos na Constituição e em leis infraconstitucionais, em 
especial os da (i) segurança jurídica, (ii) motivação, (iii) proporciona-
lidade, (iv) consensualidade, (v) transparência, (vi) participação, (vii) 
eficiência, (viii) interesse público.

Já Celso Antônio Bandeiro de Mello (2021, p. 110), sobre as de-
cisões proferidas no curso dos processos administrativos diz que os 
reflexos práticos decorrentes da providência jurídica determinada não 
causem, reflexamente, o malbaratamento do interesse público. Isso por-
que a atividade desempenhada pelo Estado no curso dos processos ad-
ministrativos deve ser meio para curar (e não descurar) o bem comum.

Com isso, os dispositivos da LINDB passaram a permitir a Admi-
nistração Pública que, ao decidir sobre a inexecução do objeto contratu-
al, celebrasse um ato consensual, um acordo, com a outra parte, com o 
objetivo de preservação o interesse público, onde o ajuste da execução 
do contrato traria mais benefícios do que malefícios para a coletividade.

Com isso, a consensualidade veio expressa na redação do ar-
tigo 26 da LINDB, onde ficou estabelecido que para eliminar irregula-
ridade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do di-
reito público a autoridade administrativa poderá celebrar compromisso 
com os interessados. 
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O art. 26 da LINDB permitiu assim que a Administração Públi-
ca, ao invés de decidir unilateral e imperativamente, entre em acordo 
com os interessados para corrigir a irregularidade, afastar a incerteza 
jurídica e pôr fim a um litígio, trazendo a consensualidade de volta ao 
direito administrativo.

Trouxe também, no seu parágrafo primeiro os requisitos para 
a celebração de compromisso ou acordo, buscando que estes sejam 
feitos de forma proporcional, equânime, eficiente e compatível com os 
interesses gerais, visando garantir a realização do interesse público.

Dessa forma, tivemos uma reaproximação do regime dos con-
tratos administrativos com o dos contratos de privado, no sentido de 
que as prerrogativas de intervenção de unilateral da administração não 
é mais uma obrigação e a Administração Pública passou a perceber 
que negociar com o contratante privado produzirá efeitos mais efica-
zes do que simplesmente impor ou intervir unilateralmente sanções 
previstas na Lei nº 8666/93.

A experiência contratual ao longo dos anos e que hoje percorre 
as veias do gestor público ainda é que a administração pública so-
mente pode decidir unilateralmente, aplicando as sanções previstas 
na legislação infraconstitucional, acabaram por causar mais danos ao 
interesse público do que, por ventura, um acordo, esse procedimento 
antes da decisão sancionatória, envolvendo o acordo celebrado com 
contratantes particulares. 

Então o que a Nova Lei de Licitações fez nesse ponto foi deixar 
mais evidente que a presença dos poderes de intervenção unilateral, 
previstas nas cláusulas exorbitantes, não é mais o critério identificador 
do contrato administrativo, sem que esse contrato deixe de ser regula-
do pelo direito administrativo.

A Lei nº 14.133/2021 está possibilitando abrir para o Gestor Pú-
blico um campo maior de negociação de contato de conversa, diálogo 
entre a Administração Pública e o contratante privado, visando o bem 
do interesse público, o que é positivo, principalmente aplicando aos 
contratos de longa duração, onde é impossível prever todas as cir-
cunstâncias e imprevisões que vão afetar o cumprimento do objeto 
contratual, onde, a tradicional intervenção unilateral da Administração 
Pública, acaba por não resolver o problema, levando aquele a abando-
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nar os clássicos pressupostos formais ou de se contentar com o pres-
suposto de que a Administração Pública somente pode aplicar a lei.

Tanto é assim que, na Nova Lei de Licitações e Contratos, a 
redação do art. 5º traz que, dentre os princípios aplicáveis na nova 
legislação, serão aplicáveis as regra previstas na LINDB, ou seja, o 
legislador permitiu que a Administração Pública se valha do regramen-
tos, principalmente da consensualidade.

Dessa feita, o grande problema para o Direito Administrativo 
atual do Brasil em vista da expansão dessa desatenção consensual é 
a dificuldade de definição da natureza do instrumento que regula essa 
relação e a permanência desse preconceito com a figura da consen-
sualidade que ainda existe o nosso direito administrativo amplia essa 
dificuldade, porque a grande maioria desse contratos, chamados atos 
negociais, são um ato bilateral no qual obrigações recíprocas são de-
terminadas cujo conteúdo é regulado pelo Direito Administrativo, ainda 
que tenham aparência de direito privado. 

Contudo, com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, essa ca-
racterística mudou, passando a consensualidade como característica 
marcante do contrato administrativo, tanto é que se extrai da redação 
dos artigos 147 a 150 da Nova Lei uma nova visão sobre os efeitos das 
nulidades e dos efeitos vícios no contrato administrativo.

Em relação os motivos que levam a rescisão do contrato admi-
nistrativo, a Lei nº 14.133/2021 não fugiu a tradição do direito positivo 
já consolidado, conforme se depreende da redação do art. 137, seus 
incisos e parágrafos.

Já as cláusulas de extinção de trouxe a possibilidade de ser 
feito de forma consensual, por meio de acordo entre as partes, desde 
que haja interesse da Administração Pública (art. 138, inciso II, da Lei 
nº 14.133/2021).

Luciano Ferraz (2021, p. 186) leciona que as inovações tem rela-
ção com a modernização da teoria das nulidades e com uma visão mais 
pragmática e consequencialista acerca do desfazimento dos contratos, 
onde o regime de prerrogativas deve ser utilizado para garantir a finalida-
de subjacente ao contrato – e não para garantir a Administração Pública.

Assim, é possível identificar no corpo da Lei nº 14.133/2021 que 
o legislador se preocupou com o interesse público geral, permitindo 
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que a Administração Pública tenha um olhar diferente para a inexecu-
ção contratual, autorizando, conforme o caso e visando mais benefí-
cios que malefícios para a coletividade, a resolução do problema de 
forma consensual.

Tanto é que a Lei nº 14.133/2021 acolheu a relativização da 
unilateralidade administrativa e da declaração de nulidades, reconhe-
cendo que o desfazimento do contratual traz mais efeitos negativos 
para a coletividade, e que somente deverá ser aplicada em casos de 
extrema gravidade.

Com isso, segundo Luciano Ferraz (2021, p. 215), vemos um 
abrandamento no exercício da autotutela, mercê das perspectivas 
como a da boa-fé e a da segurança jurídica, onde a paralização ou 
anulação não se revele a medida de interesse público, o poder publico 
deverá optar pela continuidade do contrato, modulando os feitos, utili-
zando de instrumentos de consensualidade administrativa.

Diante disso, os princípios da motivação, proporcionalidade e 
da razoabilidade trouxeram um novo olhar para dentro do direito admi-
nistrativo, possibilitando para o Gestor Público a celebração de acor-
dos ou pactos, no sentido de se resolver as nulidade e os vícios dos 
contratos, ao invés de apenas rescindir os mesmo e aplicar as san-
ções.

Thiago Marrara (2021, p. 35) diz que o art. 147 da Lei de Lici-
tações revela-se bastante interessante ao prever a necessidade de 
ponderação de benefícios e malefícios de uma medida anulatória, ou 
seja, impor um juízo de proporcionalidade em sentido estrito.

Ainda Thiago Marrara (2021, p. 18) sustenta que o dispositivo 
citado prevê que a nulidade do contrato ocorrerá somente após uma 
avaliação e uma ponderação de diversos fatores, como: impactos eco-
nômicos e financeiros; os riscos sociais e ambientes; o custo da dete-
rioração da obra ou das perdas das obrigações executadas etc.

Diante de tais considerações, temos que a cláusula exorbitante 
não é mais a cláusula diferenciadora do contrato administrativo, na 
medida em que antes da aplicação das suas consequências, deverá 
o contrato ser ouvido em todas as fase, podendo ser celebrado do 
ajuste, ao invés de, simplesmente, optar pela rescisão ou extinção do 
contrato.
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Portanto, vejamos na Nova Lei de Licitações que imposição e 
a unilateralidade dos contratos não são mais os elementos centrais 
do contrato administrativo e se eles têm como forma de regulação a 
possibilidade da não imposição unilateral, promovendo cada vez mais 
buscar o diálogo e a busca do consenso, com o objetivo de colocar o 
interesse público como elemento central do contrato administrativo.

Considerações Finais

Portanto, a Nova Lei de Licitações possibilitou ao Gestor Pú-
blico ingressar, com maior envergadura, no campo da negociação, 
mediante conversa ou diálogo entre a Administração Pública e o con-
tratante privado, com o objetivo de preservar o interesse público, prin-
cipalmente nos contratos de longa duração, alterando a tradicional in-
tervenção unilateral da Administração Pública, para uma solução mais 
consensual, sem violar a legislação em vigor. 

Dessa feita, o grande desafio para o Direito Administrativo e 
o Gestor Público é a aplicação da expansão da figura da consensu-
alidade, sem afastar as obrigações recíprocas que continuaram a ser 
regulados pelo Direito Administrativo, ainda que tenham aparência de 
direito privado. 

Portanto, Administração Pública, na seara atual, necessita in-
dagar se na questão atual dos contratos a imposição e a unilateralida-
de são ou não os elementos centrais do contrato administrativo ativo 
hoje e se eles têm como forma de regulação a possibilidade da não 
imposição unilateral, promovendo cada vez mais buscar o diálogo e 
a busca do consenso, com o objetivo de colocar o interesse público 
como elemento central do contrato administrativo.
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RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo tecer uma análise pormenorizada 
acerca do Direito Internacional Espacial, com enfoque nos desafios 
convencionais enfrentados por este recente ramo do Direito. O cres-
cente interesse humano pelo espaço ultraterrestre, aliado ao incessan-
te desenvolvimento tecnológico, contribuíram para a percepção das 
demais utilidades do campo aeroespacial, voltando-se os olhares aos 
seus recursos exploráveis e serventia militar. No entanto, a frequência 
com que o espaço se faz presente no cotidiano humano e geopolíti-
co não é acompanhada por uma robustez normativa suficiente para 
tutelar os atuais interesses em conflito. Pelo contrário, é antiquada e 
obsoleta, marcada por lacunas e dubiedades oriundas das constantes 
mudanças vivenciadas pela contemporaneidade. Busca-se, portanto, 
evidenciar como tais hiatos, frutos da insuficiência da regulamentação 
imperante, obstam a plena efetivação do Direito Espacial Internacional, 
de modo a elucidar a imprescindibilidade de delimitações concretas e 
satisfatórias ante a crescente ambição internacional acerca do tema.
Palavras-chave: Direito Internacional Espacial; Tratado do Espaço; 
Desafios; Desmilitarização; Lixo espacial.

ABSTRACT
The present research seeks to analyze the International Space Law, fo-
cusing on the conventional challenges put against this recent branch of 
investigation. The growing interest in the ultraterrestrial space, as well 
as the unstoppable technological development, contributed to the per-
ception of other uses of the aerospacial field, especially when it comes 
to exploitable resources and military usefulness. However, besides 
space law application being so noticiable in daily human experience, 
it is certain that the international system does not have a sufficiently 
vigorous normativity to protect current conflicting interests. Instead, in-
ternational space law is coming obsolete, namely, marked by gaps of 
interpretation and multitudinous doubts arising from the contemporary 
evolution. This work seeks, therefore, to show how such gaps, resulted 
from the insufficiency of prevailing regulamentations, hinder the full im-
plementation of international space law, in order to elucidate the urgent 
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need for concrete and satisfactory delimitations considering the grow-
ing international ambition on this matter.
Keywords: International Space Law; Space Treaty; Challenges; De-
militarization; Space junk.

1. Introdução

O interesse humano acerca do universo e de seus fenômenos 
é movimento antigo, cuja amplitude não mais se restringe ao campo 
da filosofia e da matemática, adentrando em áreas como a geopolítica 
mundial. A II Guerra Mundial é considerada o marco desta ampliação, 
deixando o espaço de ser observado unicamente por sua beleza, vol-
tando-se os olhos aos seus recursos exploráveis (FIGINI; JUNIOR, 
2019, p. 02). Do mesmo modo, o contato com o espaço se tornou 
representação de poder e de superioridade, motivo pelo qual se tem o 
pioneirismo soviético e norte-americano neste campo.

Marcado pelo lançamento do Sputnik I, o desenvolvimento de 
tecnologias espaciais suscitou inúmeras discussões quanto aos limi-
tes aeroespaciais de cada país, bem como questionamentos quanto à 
natureza jurídica desses espaços aéreos, outrora ausentes de regula-
mentação e denominação (FIGINI; JUNIOR, 2019, p. 05). Com vistas a 
dirimir tais questões, foi concebido o direito aeroespacial, cuja impres-
cindibilidade pressupõe a adoção de novos critérios, bem como inau-
gura uma extensão das normas internacionais “do fundo dos oceanos 
às órbitas dos satélites” (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2019, p. 546).

A partir de uma revisão bibliográfica sobre o Direito Internacio-
nal aeroespacial, analisou-se os aspectos jurídicos que o sustentam, 
inaugurados pelo Instituit de Droit International, em sessão de Bruxe-
las em 1963. Buscou-se apurar os novos desafios convencionais en-
frentados para sua plena efetivação, uma vez que o crescente desen-
volvimento tecnológico contribui para a constante presença humana 
no espaço extra-atmosférico.

Mediante análise de material bibliográfico nacional e estran-
geiro, valeu-se de método dedutivo para esclarecer a real amplitude 
do direito aeroespacial, ponderando acerca de sua natureza jurídica 
e das limitações e desafios que enfrenta. Do mesmo modo, apurou-
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-se o modo como tratados de paz podem vir a auxiliar na garantia da 
segurança mundial, contribuindo para um apaziguamento do contexto 
geopolítico contemporâneo.

A pesquisa busca elucidar à comunidade jurídica a imprescindi-
bilidade de delimitações concretas e satisfatórias do Direito Internacio-
nal aeroespacial, demonstrando a insuficiência da regulamentação vi-
gente, assim como suas lacunas. Espera-se, portanto, sedimentar um 
olhar expansivo e atual acerca dos aspectos jurídicos que permeiam o 
espaço extra-atmosférico, cujas delimitações são fundamentais ante a 
crescente ambição internacional acerca do tema. Afinal, assim como o 
desenvolvimento tecnológico representa o progresso, também é pro-
pulsor de conflitos e controvérsias, razão pela qual uma regulamenta-
ção concreta se faz essencial. 

2. Origem e definição do Direito Internacional aeroespacial

O direito aeroespacial é um domínio profundamente novo, que 
ainda se vê regido pelos resquícios de uma hegemonia bipolar, instau-
rada no período da Guerra Fria. A corrida pelo controle do espaço ca-
racterizou-se pela disputa tecnológica entre a então União Soviética e 
os Estados Unidos, em uma tentativa de conquistar poder e influência 
político-econômica mundial. 

O programa espacial soviético triunfou antes do concorrente 
americano, sendo, no ano de 1957, lançado na órbita terrestre o Sput-
nik I, o satélite pioneiro da União Soviética. Com o avanço tecnológico 
e aprimoramento dos recursos de exploração científico-aeronáuticos, 
os Estados Unidos, bem como outras potências, ingressaram nesse 
novo mercado, movimentando a chamada “era espacial” (CARLEIAL, 
2021).

Diante do crescente interesse dos países pela articulação espa-
cial, o Direito Internacional público se viu na obrigação de estabelecer 
regulamentações e comandos para ordenar o sistema jurídico ultrater-
restre. Assim, uma vez considerada a supremacia de dois países no âm-
bito da conquista sideral, em 1963, o Instituto de Direito Internacional, 
por meio de uma resolução, canonizou o caráter res communis, i.e., a 
natureza pública e comum da alçada espacial (NASCIMENTO, 2021).
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Devido a sua natureza equânime, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) incorpora os debates acerca da problemática, tornan-
do-se palco das discussões acerca da jurisdição interplanetária. Uma 
Assembleia Geral é organizada com o fito de discutir e convencionar 
disposições sobre a referida temática, de modo que repercute em di-
versas resoluções (KOPAL, 2009, p. 12). As mais importantes são as 
que tratam do uso comum da área disposta, como a Resolução n° 
1.148 (XII), de acordo com a qual o lançamento de objetos no campo 
epi-atmosférico deve ter por escopo unicamente desígnios pacíficos 
e científicos (SILVA, 2011, p. 107). Essas normas, ainda que de cará-
ter meramente indicativo, são recebidas positivamente pelos estados-
-membros da comunidade internacional, convertendo-se em normas 
costumeiras (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2019, p. 548). 

É também válido ressaltar a Resolução 1.721 (XVI), que coor-
dena a aplicabilidade do direito internacional e outorga o seu uso – jun-
tamente à Carta das Nações Unidas – no tocante ao espaço sideral e 
seus corpos celestes, tal qual assente sua exploração por qualquer na-
ção. No entanto, veda a apropriação por parte dos Estados que se en-
contrarem nessa posição. Ademais, o Comitê das Nações Unidas para 
Uso Pacífico do Espaço (COPUOS), responsável pelas delegações di-
plomáticas para uso do espaço, encarrega-se de lidar com eventuais 
questões jurídicas relativas à exploração e ao uso deste campo.

Cada vez mais, os regulamentos acerca da fruição do território 
interplanetário são refinados, alterando-se a ótica utilizada para a aná-
lise de tais normas, de modo a convertê-las de soft law para uma pers-
pectiva de hard law. Inicialmente, as normas mencionadas não deti-
nham caráter obrigatório, sendo facultado aos Estados se submeter ou 
não as suas diretrizes. Entretanto, a transição para a hard law resulta 
de uma série de convenções e tratados formais, culminando no mais 
importante diploma normativo sobre o assunto, o “Tratado do Espa-
ço”, como adiante será detidamente exposto. Dessa forma, é atribuída 
responsabilidade coletiva aos Estados, legitimando os instrumentos 
legais e consentindo que os organismos internacionais tenham juridi-
cidade para fazer cumprir o disposto.  

Nesse sentido, conceitua-se o direito espacial como um ramo 
do Direito Internacional Público que regulamenta as atividades dos Es-
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tados, das Empresas Públicas e privadas e das Organizações Interna-
cionais intergovernamentais no que se refere à exploração e ao uso 
do espaço ultraterrestre, além de fixar um Regime Jurídico do Espaço 
Exterior e dos Corpos Celestes (MONSERRAT FILHO, 1998, p. 02). É 
matéria dotada de complexidade, que exige esforços do para entender 
e minuciar o assunto de maneira individual, abarcando como ponto 
fundamental o caráter res communis do espaço sideral. 

3. Sujeitos do Direito aeroespacial

O Direito é uma criação humana: regula sempre, mediata owo 
é a pessoa que foi posta em determinado polo da relação jurídica; 
é aquele que não está mais apenas na potencialidade de poder ser 
sujeito de direitos, mas é concretamente titular de algum direito (PON-
TES DE MIRANDA, 2012, § 50). Logo, tratar dos “sujeitos do direito” 
espacial significa, na verdade, tratar das “pessoas” do direito espacial, 
ou melhor, daqueles que o próprio direito espacial, enquanto direito 
objetivo, considera aptos a serem titulares de direitos (sem prejuízo 
dos deveres, pretensões, obrigações etc.). 

Sendo assim, fazendo uma análise lógica de quem será sujeito 
de direitos “espaciais”, será necessário primeiro que haja alguma nor-
ma jurídica determinando que “alguém” seja dotado de personalidade, 
i.e., que seja pessoa em sentido jurídico – apto a ser sujeito de direitos. 
Em segundo lugar, depois que exista alguma norma jurídica discipli-
nando o direito espacial, necessário então que se concretize o suporte 
fático abstrato dessa norma (que haja suficiência do suporte fático, na 
linguagem de Pontes de Miranda), para então incidir a norma jurídica 
sobre ele e produzir-se o fato jurídico, do qual irradiará a eficácia que 
lhe é própria. 

Por fim, imprescindível ainda que esta eficácia seja do tipo em 
que há uma relação intersubjetiva determinando a existência de um 
direito subjetivo (e um correlato dever), ou seja, uma relação jurídica 
(situação jurídica intersubjetiva multilateral, na linguagem de Marcos 
Bernardes de Mello). Somente se verificadas todas estas etapas é que 
se poderá falar em sujeito de direito espacial ou em qualquer sujeito 
de direitos. Do contrário, por exemplo, pode ser que haja até mesmo 
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fato jurídico, mas que dele nunca venha a ser irradiada eficácia, ou 
então, em outro exemplo, que o suporte fático não seja suficiente, e 
não haja nem mesmo incidência etc., de modo que sujeito de direito 
então não haverá, porque ausente a titularidade de algum direito por 
alguma pessoa.

A partir dessa análise, torna-se forçoso reconhecer que o pró-
prio direito espacial pode determinar quem poderá vir a ser sujeito de 
direito em uma certa relação jurídica. De qualquer forma, é certo que, 
de acordo com as peculiaridades, até mesmo de ordem histórica, do 
direito internacional público, alguns indivíduos (aqui em sentido am-
plíssimo) não chegam a ser considerados nem mesmo pessoas, ou 
seja, aptos a serem titulares de direitos (deveres, pretensões, exce-
ções etc.). 

Destarte, afirma José Monserrat Filho (1998, pp. 3-4) que são 
sujeitos do direito espacial internacional os Estados e as Organizações 
Internacionais, apontando que qualquer Estado o pode ser, sem dis-
tinção de evolução científica, econômica etc., e que, por outro lado, as 
organizações de que está tratando são as intergovernamentais. Apon-
ta ainda o autor que empresas privadas não podem ser “formalmente” 
sujeitos do direito espacial, nem a “humanidade” e sequer o próprio 
astronauta, que apenas atua sob a jurisdição de determinado Estado.

Sob entendimento diametralmente oposto, diz Armando Cocca 
que “o sujeito do Direito Espacial não é o Estado nem a comunidade 
de nações, mas a Humanidade” (COCCA apud BRITTO, 1976, p. 48).

Pelo menos em análise preliminar, parece acertada a concepção 
de Monserrat Filho de que a humanidade não é sujeito do direito espa-
cial, porquanto somos inclinados a aceitar a autoridade do argumento 
por ele invocado de que a humanidade não tem capacidade jurídica, e 
por isso mesmo não pode vir a ser sujeito de direito espacial – argumen-
to este que se alinha às premissas estabelecidas anteriormente.

4. Regulamentação interna do Direito Espacial pelos Estados e o 
Programa Espacial Brasileiro

A regulamentação do Direito Aeroespacial não se limita aos 
Tratados Internacionais concluídos sobre o tema, tampouco às con-
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venções firmadas no âmbito das Organizações Nacionais: as normas 
gerais de Direito Espacial Internacional, que se revelam, em especial, 
na estrutura deôntica de princípios, tendem a ser incorporadas pelos 
ordenamentos jurídicos internos dos Estados Nacionais, dando ori-
gem a estruturas administrativas autônomas e programas espaciais 
próprios.

Os programas espaciais constituem, tipicamente, uma expres-
são das “mission-oriented policies”, isto é, políticas de inovação orien-
tadas por missões, que têm por objetivos precípuos a identificação e 
o estímulo de novos padrões de produção, bem como o investimento 
público em pesquisa, desenvolvimento e inovação estratégica. Tais 
medidas traduzem políticas públicas sistêmicas na linha de frente do 
conhecimento – em especial, o conhecimento científico – voltadas ao 
atingimento de metas específicas: naquilo que se pode denominar de 
“a grande ciência para enfrentar os grandes problemas” (MAZZUCA-
TO; PENNA, 2016, p. 02).

Essas políticas lançam luzes para a importância da interven-
ção do Poder Público em setores estratégicos do desenvolvimento e 
projeção do Estado nacional, principalmente no que diz respeito aos 
grandes empreendimentos tecnológicos. Nesse contexto, destacam-
-se os programas espaciais nacionais justamente por terem escopos 
de atuação mais específicos e complexos, constituindo um programa 
verticalizado, que pressupõe o desenvolvimento coordenado de uma 
série de inovações tecnológicas interdependentes (COSTA FILHO, 
2000, p. 02), como é o caso das tecnologias de satélites, foguetes, 
aeronaves etc..

Uma ressalva afigura-se necessária: não se está a afirmar um 
retorno à clássica doutrina pautada no direito romano, que reconhecia 
uma espécie de direito soberano e inderrogável do Estado Nacional 
sobre todo o espaço aéreo acima de seu território, segundo o tradicio-
nal brocardo cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos 
(ou, em livre tradução, “aquele que detêm a soberaria do solo, a de-
têm desde o céu até o inferno”) (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2019, p. 
543). De outro giro, discute-se tão somente a possibilidade de haver, 
concomitantemente com o Direito Espacial Internacional, regulamen-
tações autônomas de direito interno aeroespacial.
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É que cada Estado Nacional desenvolve internamente suas 
próprias normas de direito espacial mediante a densificação e o 
preenchimento de lacunas dos mesmos enunciados principiológicos 
presentes nos Tratados e Convenções internacionais sobre o assunto, 
bem como, de um modo geral, mediante a reprodução de determinadas 
regras do Direito Espacial Internacional, as quais se sobrepõem às 
leis internas eventualmente dissonantes ou contraditórias ao  sistema 
internacional – notadamente porque este último é hierarquicamente 
superior a qualquer sistema jurídico interno dos países.

De acordo com o próprio Programa Nacional de Atividades Es-
paciais (PNAE 2012-2021), a adoção de leis nacionais para ordenar as 
atividades espaciais dos países soberanos, desde que em harmonia 
com as normas internacionais aprovadas no âmbito das Nações Uni-
das, é prática sobremaneira importante para o exercício escorreito da 
vigilância das atividades espaciais nacionais, sejam elas realizadas 
por entidades públicas ou privadas – afinal, pelo artigo 6º do Tratado 
do Espaço de 1967, cada país responderá internacionalmente por tais 
iniciativas.

Portanto, cumpre visualizar o Direito Espacial Interno, assim 
entendido como o conjunto de leis internas de um país sobre a ma-
téria espacial (MONSERRAT FILHO, 1998, p. 05), como verdadeiro 
mecanismo de densificação das cláusulas abertas e princípios gerais 
presentes na normatividade do Direito Espacial Internacional, de modo 
a propiciar a plena realização das atividades espaciais dos Estados 
soberanos. Frise-se que tais sistemas não são conflitantes entre si, 
mas, muito ao revés, coexistem em perfeita harmonia e guardam uma 
relação de complementariedade. 

No Brasil, muito embora o Programa Espacial Brasileiro tenha 
sido instituído, verdadeiramente, apenas em 1979, com a criação da 
Missão Espacial Completa Brasileira, (MECB), remonta aos idos de 
1965 o início da prestação de serviços de rastreio e lançamento de 
foguetes de sondagem nacionais na Barreira do Inferno (CLBI), na 
circunscrição de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Não fosse só, 
desde o ano de 1961 o Brasil já contava com uma política espacial 
em vigor, haja vista a criação do Grupo de Organização da Comissão 
Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE), órgão responsável por 
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coordenar, estimular e apoiar os trabalhos, estudos, pesquisas e ino-
vações na temática aeroespacial, assim como propor a elaboração 
de uma autêntica política espacial brasileira, conforme estatuído pelo 
Decreto nº 51.133/1961 (COSTA, 2017, pp. 27-28). Nessa senda, já é 
possível falar em uma legislação espacial do Brasil, isto é, o chamado 
Direito Espacial Brasileiro, ainda que em estágio muito embrionário.

Posteriormente, a CNAE acabou por ser extinta pelo Decreto 
nº 68.532/1971, sob a justificativa de jamais ter sido institucionaliza-
da, dando lugar, assim, à criação do Instituto de Pesquisas Espaciais 
(INPE), órgão voltado à execução, ao desenvolvimento, à coordena-
ção e o controle técnico das atividades e dos projetos de pesquisas 
tecnológicas no domínio aeroespacial, atribuindo-se-lhe um caráter 
estritamente civil, sendo inclusive vinculado ao Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq) e subordinado às orientações da Comissão Brasi-
leira de Atividades Espaciais (COBAE). Muito embora tivesse ceifada 
sua autonomia, a atuação do INPE representou avanços representati-
vos nos estudos brasileiros de meteorologia e sensoriamento remoto, 
principalmente em virtude das conexões travadas com outras agên-
cias e instituições, tanto estrangeiras quanto nacionais (COSTA, 2017, 
pp. 32-33).

Ganha destaque, por fim, a Lei nº 8.854, editada em 10 de fe-
vereiro de 1994, enquanto peça elementar desse novo direito (MON-
SERRAT FILHO, 1998, p. 05), uma vez que foi responsável pela cria-
ção da Agência Espacial Brasileira (AEB), órgão competente para a 
execução e atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das 
Atividades Espaciais (PNDAE), bem como a propositura das diretrizes 
de implementação das ações dela decorrentes e consecução dos ob-
jetivos por ela estatuídos. Inobstante, o inciso III do art. 3º dessa Lei 
conferiu à AEB também competência para elaborar os Programas Na-
cionais de Atividades Espaciais (PNAE), elaborando a corresponden-
te proposta orçamentária e atendendo sempre às diretrizes já fixadas 
pela PNDAE.

A expectativa para os próximos anos é de que haja, enfim, a 
criação de uma Lei Geral das Atividades Espaciais – normatividade 
esta que, conforme reconhecido pelo próprio PNAE 2012-2021, revela-
-se imprescindível diante do programa espacial ampliado que o Brasil 
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pretende executar (e já vem executando), de modo a garantir o aten-
dimento pleno das normas e dos padrões internacionais em matéria 
de segurança espacial, qualidade de produtos e serviços, bem como 
de acordos e contratos de aceitação universal (BRASIL, 2012, p. 15).

Inegavelmente, uma análise histórica perfunctória já permite 
identificar, em matéria de direito espacial, uma superação das noções 
de competição e beligerância entre as grandes potências, típico da 
saga da “Apollo 13”, pelo animus da cooperação internacional, o que 
contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento dos empreendimen-
tos comerciais nacionais e multinacionais, capturando cada vez mais 
investimentos de indústrias e fundos privados (CARLEIAL, 1999, p. 19).

Nesse sentido, parece bastante salutar que o Programa Nacio-
nal de Atividades Espaciais 2012-2021 já tenha se atentado para o im-
perativo de “priorizar o desenvolvimento e o domínio das tecnologias 
espaciais críticas, indispensáveis ao avanço industrial e à conquista 
da necessária autonomia nacional em atividade tão estratégica” (BRA-
SIL, 2012, p. 07), o que deve ser alcançado a partir de uma sinérgica 
participação do governo, dos centros de pesquisa, das universidades 
e, principalmente, das indústrias e demais fundos privados de investi-
mento. Somente assim, atender-se-ão as crescentes necessidades de 
integração competitiva das indústrias nacionais, fortalecendo-as e ca-
pacitando-as, bem como as demandas espaciais do país, tornando-o 
efetivamente capaz de reverter os frutos das tecnologias de inovação, 
da indústria e das aplicações do setor financeiro em prol da sociedade 
brasileira.

5. Desafios do Direito Internacional aeroespacial

Como visto, o Direito Espacial Internacional integra o Direito 
Internacional Público, sendo constituído por normas e princípios ca-
pazes de orientar as atividades humanas no âmbito ultraterrestre (AC-
CIOLY; CASELLA; SILVA, 2019, p. 546). Exemplo disso é o “Tratado 
sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Explo-
ração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos 
Celestes”, celebrado em Nova York e em vigor desde 10 de outubro de 
1967 (MAZZUOLI, 2020, p. 747). 
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A norma acima define o espaço como um bem de interesse de 
todas as nações, cuja exploração deve ser um meio para a coopera-
ção internacional, de forma a respeitar os interesses da coletividade. 
Inexiste dominação exclusiva e unilateral do espaço cósmico, podendo 
ser “explorado e utilizado livremente por todos os Estados sem qual-
quer discriminação e em condições de igualdade (...), devendo haver 
liberdade de acesso a todas as regiões dos corpos celestes”, confor-
me dispõe o artigo I do “Tratado do Espaço”. 

A origem do Tratado e o contexto em que foi assinado remetem 
ao período pós-guerra, em que crescia a busca estatal pelo aprimora-
mento tecnológico com vistas a atingir a hegemonia mundial. A disputa, 
eminentemente de caráter ideológico, não se restringiu à disseminação 
do comunismo pela então União Soviética (URSS) e do capitalismo pe-
los Estados Unidos da América (EUA) em um contexto de Guerra Fria. 
Baseava-se, principalmente, em conflitos territoriais e disputas tecnoló-
gicas, sempre com o objetivo de “estar à frente” da nação rival. 

Nesse cenário, a disputa pelo avanço espacial se mostrava de 
grande relevância, uma vez que o espaço seria um “território” ainda 
não explorado pelo ser humano e uma realidade desafiadora, portan-
to a sua conquista seria de imensurável privilégio. Ambas as potên-
cias corriam para alcançar seus objetivos, exemplo disso foi o foguete 
Sputnik pela URSS e a viagem do homem à Lua pelos EUA.  

A partir da chegada do homem ao ambiente espacial, fez-se 
natural que as autoridades se inclinassem à criação de uma regula-
mentação dessa nova área e, consequentemente, à codificação des-
sas regras. As leis já existentes relacionadas ao Direito Aeronáutico, 
visto como um modelo de normas mais próximo, não seriam adequa-
das às atividades realizadas no espaço, de modo que foi criado um 
ramo do direito (FIGINI; JUNIOR, 2019, p. 04). É nesse contexto que 
surge o “Tratado do Espaço”.

Atualmente, 108 países fazem parte do tratado como signatá-
rios (GUERRA, 2019), com o direito de exploração livre garantido, des-
de que observadas as diretrizes das normas de direito internacional. 
É considerável o crescimento no número de países atuando com seus 
interesses na área, uma vez que no início apenas as duas principais 
potências da época mantinham atividades no ambiente espacial.
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Com o avanço das atividades exploratórias no espaço, surgem 
novos desafios para os Estados-membros do Tratado. São questões 
jurídicas relacionadas à evolução da sociedade como um todo, que 
acaba por refletir no ordenamento do espaço sideral e nos direitos e 
deveres sobre este, os quais deveriam ser adaptados de acordo com 
as demandas de cada época.

O “lixo espacial” se apresenta como um desses desafios. Com 
o crescente número de satélites e outras estruturas postas em órbita, 
a maioria desses objetos se tornam inativos ou se transformam em 
restos de foguetes sem nenhuma utilidade. A temática se torna pro-
blemática na medida em que não há regras que orientem a responsa-
bilidade dos Estados pelos dejetos ali lançados, sendo que estes se 
apresentam como a causa da poluição espacial. 

Além disso, é possível que esses objetos causem danos a ter-
ceiros, como demonstra um caso real em que um satélite militar sovié-
tico entrou em queda livre e atingiu uma área a noroeste de Montreal, 
no Canadá (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2019, p. 545). A consequên-
cia do incidente foi a liberação de radioatividade nociva aos seres vi-
vos. Apesar da gravidade, o caso não teve uma solução final adequa-
da, em função, principalmente, da inexistência de regras que prevejam 
sanção ao Estado responsável pelo acidente. A situação narrada não 
era uma possível realidade à época em que a “legislação do espaço” 
foi redigida, sendo compreensível a inexistência de regras capazes 
entregarem respostas a problemas modernos como esse. 

Nada obstante, outro desafio que se apresenta para a atual so-
ciedade, mas que encontra respaldo no próprio Tratado é a militariza-
ção do espaço, aspecto suscitado desde os primórdios da exploração 
do espaço. 

O Tratado do Espaço, em seu art. 4º, aborda o comprometi-
mento dos Estados-parte a não colocar em órbita ou no espaço cósmi-
co qualquer objeto portador de armas nucleares ou de qualquer outro 
tipo de armas de destruição em massa, bem como a não instalação 
de tais armas sobre os corpos celestes. De igual maneira, comprome-
tem-se a utilizar a Lua e demais corpos celestes unicamente para fins 
pacíficos, sendo vedado o estabelecimento de bases, instalações ou 
fortificações militares nestes espaços. 
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Apesar da (aparente) contribuição deste dispositivo para uma 
desmilitarização do espaço ultraterrestre, dois são os principais desa-
fios – se não, controvérsias – suscitados por ele: a) a “obsolescência 
da previsão sobre desmilitarização no Tratado do Espaço”, em razão 
de lacuna presente em sua redação (GOLDMAN, apud ANDRADE, 
2016, p. 49); e b) a amplitude e significado do termo “fins pacíficos”.

O primeiro ponto reside na lacuna jurídica decorrente da redação 
do art. 4º: ao vedar explicitamente a instalação de armas nucleares e de 
destruição em massa, o dispositivo acaba por permitir, implicitamente, a 
presença de demais armas que não desta natureza. Emissores de raio 
laser, satélites espiões e mísseis balísticos continentais são exemplos 
do que se é possível colocar em órbita sem que se lese a disposição 
do artigo em questão (FIGINI; JUNIOR, 2019, p. 13). Sob esta interpre-
tação, afirma-se que “none of the exotic future weapons systems cur-
rently being proposed or researched by the United States would violate 
this provision of the Outer Space Treaty” (ANDERSON, 1995, p. 24). 
Assim, seria a previsão sobre desmilitarização obsoleta, uma vez que, 
apesar de vedar armas de determinada natureza, permite a presença 
de outras (GOLDMAN, apud ANDRADE, 2016, p. 49), o que fragiliza a 
tendência e a busca pela desmilitarização do espaço ultraterrestre.  

Soma-se a isto a dubiedade quanto ao termo “fins pacíficos”, 
presente dispositivo. Enquanto os Estado Unidos sustentam que este 
termo traduz a ideia de “não-agressividade”, reconhecendo a possibi-
lidade do uso para fins de legítima defesa internacional, a Rússia (an-
tiga União Soviética) compreende pela equivalência à concepção de 
“não-militar”, permitindo unicamente as atividades de caráter científico 
e pacífico (FIGINI; JUNIOR, 2019, p. 15). 

Apesar de tal discussão, parece ser o posicionamento adotado 
por Manuel Augusto Ferrer o correto. De acordo com o autor, “fins pa-
cíficos” revelaria a vedação de toda e qualquer atividade beligerante, 
mesmo aquelas não enumeradas pelo art. 4º (FERRER apud ANDRA-
DE, 2016, p. 49). É posição que se revela coerente e adequada a um 
contexto contemporâneo em que o anseio pela desmilitarização do 
espaço é predominante. 

Dados os aspectos acima, verifica-se que as lacunas e a corre-
lata ausência de atualização das disposições normativas acerca do di-
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reito aeroespacial figuram como obstáculos ao pleno desenvolvimento 
deste ramo do Direito, uma vez que resta marcado pela dubiedade e 
inoperabilidade em diversos aspectos.

6. Considerações finais

Diante de um contexto de Guerra Fria, o Direito Internacional 
aeroespacial surge como novo ramo do Direito, capaz de tutelar novos 
fatos oriundos do desenvolvimento tecnológico. É inegável a contribui-
ção de suas tradicionais legislações em relação ao tema, de modo a 
tutelar situações que, à época, revelavam-se pertinentes. 

No entanto, transcorrer do tempo, aliado ao incessante desen-
volvimento técnico-científico, contribuíram para o surgimento de novos 
fatos que não encontravam respaldo normativo, uma vez que a sobre-
posição destes acontecimentos era posterior à confecção das normas 
vigentes. 

Soma-se à esta carência normativa a inércia por parte dos 
sujeitos internacionais, que, ao invés de desenvolverem novos regu-
lamentos capazes de tutelar e abarcar situações atuais e inéditas, 
mantiveram estáticos. Logo, é o Direito Internacional aeroespacial per-
meado por lacunas e obscuridades, frutos de um descompasso entre 
as normas vigentes e as situações realmente pertinentes ao contexto 
contemporâneo, o que parece ser o maior desafio enfrentado por este 
ramo do Direito. 

Resta evidente, portanto, a imprescindibilidade de delimitações 
concretas e satisfatórias no que tange ao Direito Internacional aero-
espacial, cabendo aos sujeitos internacionais se mobilizarem para 
garantir uma base normativa adequada aos anseios, necessidades e 
interesses que permeiam a sociedade atual, prezando por uma efetiva 
tutela de situações e questões inerentes ao cotidiano contemporâneo 
do Direito Internacional aeroespacial. 
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RESUMO
O presente estudo objetiva pensar os campos da Psicologia Social e 
da Criminologia Crítica, a partir de seu compromisso com transforma-
ções sociais radicais na sociedade brasileira. Em abordagem dialética 
e por meio de revisão bibliográfica, secciona-se o ensaio em quatro 
partes. Inicialmente, faz-se notas sobre a Psicologia Social, inserta 
na realidade brasileira. Em segundo segmento, debruça-se sobre o 
positivismo criminológico e a constituição de uma Criminologia Crítica, 
dita como marginal. Segue-se em estudo de caso sobre o Massacre 
do Jacarezinho, analisando-se a sua repercussão em meios de co-
municação e denunciando-se discursos de neutralidade e sua indigna 
justificação. Em segmento final, discute-se a interdisciplinaridade dos 
estudos decoloniais, com ênfase na sua relevância para movimentos 
de luta antirracista e combativos ao genocídio negro no país. Por fim, 
advoga-se pela defesa de ações teórico-práticas democráticas e com-
prometidas com a defesa de direitos humanos e com engajamento na 
oposição às estruturas que mitigam e validam o epistemicídio e a viola-
ções de direitos da população vunerabilizada, especialmente a negra. 
Palavras-chave: Antirracismo. Criminologia Crítica. Direitos Huma-
nos. Estudos decoloniais. Psicologia Social.

ABSTRACT 
The present study aims to think about the fields of Social Psychology 
and Critical Criminology, based on their commitment to radical social 
transformations in Brazilian society. In a dialectical approach and throu-
gh a literature review, the essay is divided into four parts. Initially, notes 
are made on Social Psychology, inserted in the Brazilian reality. In the 
second segment, it focuses on criminological positivism and the cons-
titution of a Critical Criminology, said to be marginal. It is followed by a 
case study on the Jacarezinho Massacre, analyzing its repercussion in 
the media and denouncing neutrality discourses and their undignified 
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justification. In the final segment, the interdisciplinarity of decolonial 
studies is discussed, with emphasis on its relevance to anti-racist mo-
vements and combative against black genocide in the country. Finally, 
it advocates the defense of democratic theoretical-practical actions 
committed to the defense of human rights and engaging in opposition 
to structures that mitigate and validate epistemicide and violations of 
the rights of the vulnerable population, especially the black population.
Keywords: Anti-racism. Critical Criminology. Human rights. Decolo-
nial Studies. Social Psychology.

INTRODUÇÃO

“Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam 
e destroem famílias, a mídia e a esquerda os igualam ao 
cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o pró-
ximo [...] É uma grave ofensa ao povo que há muito é 
refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio 
de Janeiro!” (EXAME, 2021)  

As palavras do Presidente da República Federativa do Brasil 
epigrafadas, a respeito do massacre ocorrido na favela do Jacarezi-
nho, na cidade do Rio de Janeiro são emblemáticas de um raciocínio 
de legitimação da violência letal contra a população preta, pobre e 
periférica do país. A partir dessa lógica exposta, problematiza-se nes-
te artigo que a colonização enquanto processo histórico forjou critérios 
existenciais, econômicos e políticos para a sub-cidadania. Sob novas 
roupagens, presentifica-se os ideais coloniais nos imaginários sociais, 
nos processos de subjetivação, nas legislações e em modos de viver. 

No período pós-colonial, pontua-se que a psicologia e a cri-
minologia tiveram um papel sodalício ao corroborar com a elitização 
social e amalgamar-se ao regime autoritário, aliada aos discursos po-
sitivistas, todo esse arcabouço de mecanismos vieram abarcados por 
uma dogmática, sobretudo de direito penal, que legitimou não somen-
te o crescimento econômico e o acumulo de riquezas desenfreados, 
como também, forjou no imaginário social essa legitimação. Quando 
se trata de realidade brasileira, pensar raça, gênero e classe é inevi-
tavelmente pensar em genocídios. Durante todo o processo de desen-
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volvimento econômico brasileiro, o racismo foi fio condutor de relações 
de poder e de violações de direitos da população negra e de periferia.

  A Psicologia Social em sua virada teórico-prática nos anos 
1980 assume um posicionamento de intervir a fim de impactar na 
transformação social, com e pelos sujeitos e frente aos atravessamen-
tos culturais que os constituem. Isto exposto, indaga-se: e os sujeitos 
que tiveram sua cultura silenciada? Na mesma toada, A Criminologia 
Crítica abarcada por uma militância de transformação social, tratou-se 
de se apegar à materialidade prática, não somente como forma de 
denunciar as mazelas sociais, mas também, aliada a luta de classes, 
constituir-se como um braço vivo de processos revolucionários – e, as-
sim, se consolidou na América Latina como aparo de resistência viva 
a favor da derrubada dos muros acadêmicos para uma luta popular 
juntamente com os movimentos sociais.

Por conseguinte, o presente estudo se propõe a construir um 
relato através de escrevivências embasada em revisão bibliográfica 
específica sobre as áreas da Psicologia Social e da Criminologia Crí-
tica brasileiras.1 Alega-se, nesse sentido, apontar os encontros e os 
impasses para efetividade da decolonização epistêmica e prática, en-
quanto mecanismo efetivo de transformação social, partindo da análi-
se do caso concreto do massacre do Jacarezinho. 

1. NOTAS SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL E A REALIDADE BRA-
SILEIRA 

Conceituar o que seria Psicologia Social demandaria um saber 
primário do trabalho que ela exerce. Opta-se por iniciar, portanto, com 
as provocações: “a quem serve a psicologia? Qual o seu papel na 
transformação da realidade? As práticas e teorias psicológicas estão 
alinhadas com as demandas da população?” (SILVA, 2013, p. 34), a 
fim de pensar quais psicologias construímos. Antes de conceitualizar 
a Psicologia Social, retornemos às perguntas: a quem serve e qual seu 
papel transformador?

Por todas as ramificações, definir a Psicologia Social como um 
campo único não se faz possível, visto que ela não nasce de um pro-

1  Versão reduzida do trabalho pode ser lida na Revista Katálysis, v. 5, n. 2, 2022.
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jeto unificado. Indagar os objetivos e conceitos que permeiam a área 
é constantemente revisar metodologias, técnicas e teorias (SILVA, 
2013). Nascendo em berço comportamentalista, ele era posto como 
responsável por observar estímulos dos indivíduos dentre os grupos. 
Ainda que recente, a Psicologia Social em perspectiva crítica compro-
mete-se a ser um campo político e engajado com demandas atuais e 
trabalhando em caráter multidisciplinar: classe psi, assistência social, 
na interface com o direito e com os movimentos sociais.

A partir disso, deve-se pensar a Psicologia Social e suas possi-
bilidades de “construir e implementar concepções normativas de con-
duta humana e de subjetividade” (SPINK; SPINK, 2005). Ela, via de 
regra, não se reduz aos serviços públicos ou se encerra em alguns 
espaços. Não está apenas no serviço institucional ou em dinâmicas 
de grupo, tampouco posicionada a mensurar o comportamento do in-
divíduo nestes espaços. Diante de sujeitos, ao percebermos a sócio-
-gênese nas relações e os efeitos psíquicos de violências estruturais 
no sofrimento, lançamos mão de uma perspectiva social, atenta às 
afetações que os corpos produzem.

Na Psicologia Social da qual falamos, a pesquisa e a interven-
ção se fazem com e pelo o sujeito e todos os atravessamentos que o 
constituem. Os sujeitos não se constituem sozinhos, uma vez que fa-
lam, pensam, criam, aprendem, eles fazem parte de uma cultura. Mas 
e os sujeitos que tiveram sua cultura apagada? 

 Uma análise pela perspectiva da psicologia sócio-histórica 
permite justificar que as experiências compartilhadas se dão como 
uma problemática psicossocial, ao defender-se que as violências co-
tidianas deixam marcas em instâncias subjetivas e sociais. Na ambi-
guidade do racismo à brasileira, ser “invisível”, a saída proposta é a 
efetivação de ações afirmativas no ensino, pesquisa e extensão, re-
formas na curricularização e paridade na docência. A desobediência 
epistêmica convoca a romper com os saberes normativos das psicolo-
gias e tensionar os espaços, produções e discursos. O compromisso 
social e o cuidado como ferramenta ético-política são imprescindíveis 
às psicólogas e psicólogos sociais, aptos a função de denunciar as 
mazelas causadas pelo racismo e potenciar seres marginalizados 
para a defesa de seus direitos. A decolonização enquanto mecanismo 
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de transformação social torna-se aliada neste processo, pois se atenta 
à afetação que os corpos produzem e reforça a necessidade de en-
gajamento e práxis críticos, fazendo-se assim pertinente ao eixo que 
discute as imbricações sociais que produzem desigualdades.

A revisão da historicidade da Psicologia Social pode partir do 
início do século XX quando, na América do Norte, William McDou-
gall e Edward Ross fazem as primeiras publicações do campo teórico. 
No entanto, por essas obras seguirem uma tendência sociológica e 
behaviorista, defendiam-se que as pesquisas “deveriam concentrar-se 
no estudo experimental do indivíduo, na medida em que o grupo se 
constituía tão somente a mais um estímulo do ambiente social a que 
esse indivíduo era submetido” (FERREIRA, 2010, p. 52). Os autores 
sustentaram que a Psicologia Social se dividia em duas modalidades: 
uma sociológica e a uma psicológica; com a primeira propondo-se um 
caráter mais experimentalista para estudar a sociedade e a segunda, 
focada na linguagem, pensamentos e comportamentos (FERREIRA, 
2010). As duas perspectivas eram dicotomizadas de modo que a pri-
meira baseava-se em métodos laboratoriais para analisar comporta-
mentos individuais e a segunda fundamentava-se na análise de mitos, 
religiões e produtos culturais (ALMEIDA, 2012). 

Durante os anos 1930, os desdobramentos da disciplina culmi-
naram em pesquisas etnológicas. Os estudos dividiam-se em: investi-
gar os sujeitos e suas as atitudes, onde o interesse era o desenvolvi-
mento de técnicas de mensuração de fenômenos mentais, e da influ-
ência social interpessoal e das dinâmicas de grupos, onde estudavam 
as formações de normas sociais (FERREIRA, 2010). Ganhavam solo 
na época autores influenciados pelo gestaltismo, que mantinham uma 
lógica de distinção entre sujeito e sociedade, mas numa perspectiva, 
agora, fenomenológica e baseada na percepção. Como completa Al-
meida (2012, p. 128), “essa forma de ver a Psicologia Social é uma 
forma psicológica, que individualizou e rebateu o aspecto social sobre 
a análise do comportamento”.

A Psicologia Social nascida na América Latina foi mobilizada 
inicialmente a partir de questionamentos e críticas às vertentes nortis-
tas, e “em prol de uma Psicologia Social mais contextualizada, isto é, 
mais voltada para os problemas políticos e sociais que a região vinha 
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enfrentando” (FERREIRA, 2010, p. 58). Articulada num contexto de 
tensões sociais e políticas, ao constituir de maneira mais elaborada 
o conceito de “compromisso social” (HÜNING et al., 2014, p. 2), eclo-
de desse movimento a Psicologia Social crítica, em defesa da ação 
e transformação sociais na construção de culturas e realidades que 
gestem melhorias nas condições de vida da população (SILVA, 2013). 
Nessa perspectiva, cabe dizer que:

Na América Latina, a preocupação coletiva com os graus 
de desigualdade e de exclusão social no continente e 
com a violência e arbitrariedade dos regimes militares do-
minantes entre meados da década de 1960 e meados da 
década de 1980, criou sua própria atualidade que resulta-
ria numa reforma radical em termos de temas de estudo 
como também, em alguns casos, em termos de enfoque 
teórico (SPINK; SPINK, 2005, p. 573).

Torna-se válido ressaltar as diferenças entre os países que for-
mam geograficamente essa região, onde se inclui o Brasil, marcado 
também por contextos culturais e geopolíticos diversos. Mas, o esforço 
para cruzar as similaridades que fortalecesse o continente política e 
economicamente era feito também para que se construísse uma iden-
tidade da Psicologia Social: 

[...] já que as práticas psicológicas são múltiplas e atuan-
tes em diversos espaços, por onde perpassam sujeitos 
constituídos em meio a condições semelhantes de explo-
ração do trabalho, hibridismo cultural, dizimação da cultu-
ra indígena e precário acesso aos direitos fundamentais. 
(SILVA, 2010, p. 35).

Logo, integrar nesta a historicidade da Psicologia Social pro-
duzida em outros países Latino-Americanos e no Brasil transfigura-se 
como um posicionamento político. Visto que esses países trazem em 
sua constituição, traços e traumas da colonização, “vivenciar tal cho-
que de realidade torna-se fundamental para o seu amadurecimento 
e retratação como ciência e profissão” (SILVA, 2010, p. 35). Como 
defende Martín Baró (1989 apud FERREIRA, 2010, p. 59), psicólogo e 
padre jesuíta, “a construção teórica em Psicologia Social deve emergir 
dos problemas e conflitos vivenciados pelo povo latino-americano, de 
forma contextualizada com sua história”.
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No período colonial e pós-colonial brasileiro, a psicologia teve 
um papel congregado com a higienização moral e a elitização social 
(SILVA, 2010). Conforme aponta Bock (2004, p. 2), a psicologia da 
época dava “ênfase à preocupação cientificista, transformando as es-
colas em verdadeiros laboratórios” e era “associada à administração 
e à gestão do trabalho, baseadas no pensamento taylorista”. Junto 
à educação, à industrialização e à medicina, as ideias psicológicas 
amalgamaram-se ao regime autoritário do Brasil-Império, à medida 
que se coadunam com o controle de corpos de mulheres, crianças e 
dos que se encontram reclusos em hospícios (BOCK, 2004).

A institucionalização da Psicologia Social no Brasil ocorre ape-
nas em 1962 – concomitante com a regularização da Psicologia en-
quanto profissão no contexto nacional – quando o Conselho Federal 
de Psicologia – CFP torna obrigatório a curricularização da disciplina 
(Ferreira, 2010). Durante os anos de 1970, ela continuava crescendo 
no campo teórico e profissional no país, mas ainda com fortes influên-
cias estadunidenses (BOCK; FURTADO, 2005). Porém, em decorrên-
cia do crescente movimento da Psicologia Social crítica na América 
Latina, um movimento de cisão com a Psicologia Social tradicional, 
com diversos autores conceitualizando diferentes vertentes e enfati-
zando o papel psicossocial de ruptura e superação das situações de 
violências, desigualdades sociais, pobreza (FERREIRA, 2010) estru-
turava-se também no Brasil.

A visão crítica e militante de Silvia Lane guiavam-na para uma 
práxis que se preocupasse com a realidade social. Para ela, a reali-
dade deve se transformar para criar condições de vida digna a todos, 
e “o conhecimento e a profissão deveriam estar a serviço da transfor-
mação” (BOCK; FERREIRA; FURTADO, 2007, p. 47). O materialismo 
histórico abriu novos caminhos para a Psicologia Social brasileira, pois 
trouxe possibilidades de metodologia importantes para a superação do 
pensamento cognitivista e com a ressalva que “sujeito e objeto estão 
em relação dialética, portanto não há neutralidade no conhecimento, 
há sempre uma intenção do sujeito sobre o objeto” (BOCK; FERREI-
RA; FURTADO, 2007, p. 50).

Para subverter a Psicologia Social tradicional, autoras e autores 
do Brasil e de outras países da América Latina enfrentaram conceitos 
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e métodos de maneira crítica. Em concordância com o que Bock, Fer-
reira e Furtado (2007) apresentam, entendia-se que o conhecimento 
da psicologia deveria contribuir para ampliar a consciência dos indi-
víduos e os métodos para a superação das desigualdades. À luz da 
história, dentre todas as lições ofertadas, resiste a necessidade de re-
visar e revisitar a psicologia quanto a sua formação e acerca da práxis 
à medida se postam como demandas constantes. Desse modo, a fim 
de não se repetirem padrões, advoga-se pela inspiração na criticida-
de e na ação política de pensadoras e pensadores latino-americanos. 
Afinal, entender os sujeitos dentro de sua cultura e historicidade, assim 
como transformar teorias e práticas dentro das conjunturas próprias 
são possibilidades que a Psicologia Social oferece (na linha de JACÓ-
-VILELA; DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016).

2. POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO E A CONSTRUÇÃO DA CRIMI-
NOLOGIA MARGINAL 

A Criminologia Crítica em sua práxis busca, nos mais diferentes 
campos de pesquisa e militância, maneiras de superar os resquícios 
do positivismo criminológico, tanto dentro do campo de atuação do 
direito e áreas conexas, quanto compreendendo em esfera material as 
questões que envolvem a criminalização das classes subalternas de 
maneira formal e informal. Neste sentido, o seu papel indispensável é 
enfrentar de forma radical a realidade social, trazendo ao bojo dessa 
discussão, também, um modelo integrado das ciências penais junto 
da sociologia, da psicologia e de outras ciências, visto que essas são 
indispensáveis para uma melhor problematização da sociedade.

Cabe enfatizar que a criminologia é uma ciência que estuda 
materialmente os processos de criação das leis e normas sociais que 
se correlacionam com os comportamentos denominados de desvian-
tes, bem como a relação destes comportamentos com a reação social 
que geram (ANIYAR DE CASTRO, 1983). Mudar este enfoque posi-
tivista no sentido de não tratar mais os sujeitos como criminosos e 
sim atribuir-lhes a roupagem de sujeitos criminalizados, afastando a 
individualização deste amplo fenômeno. Sendo assim, o objeto des-
loca-se da criminalidade para a criminalização, esta última como uma 
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realidade construída, demonstrando acima de tudo que o crime é uma 
atribuição dada a comportamentos ou pessoas, algo construído não 
só através da normatização, mas também da própria construção como 
sociedade (SANTOS, 2005).

A Criminologia Crítica constitui-se como uma nova criminolo-
gia, que além de contrapor os dizeres da burguesia e do liberalismo, 
desconstrói referencialmente e, sobretudo na práxis, uma criminologia 
pautada no conservadorismo – esta que, em um contexto de hegemo-
nia do pensamento eurocêntrico, foi uma das ferramentas responsáveis 
pela segregação social dos “indesejáveis”. O que caracteriza os dizeres 
dessa nova maneira de questionar o fenômeno criminal é justamente a 
confrontação aos princípios conservadores (DORNELLES, 2017). 

Na década de 1970, portanto, a criminologia encontrou o mar-
xismo, onde com base no materialismo e pautada na crítica à expan-
são do capital e nas crises sociais e econômicas, deu uma nova forma 
de abordar e problematizar o delito (ZILIO, 2015). Portanto, a crimino-
logia foi, dentro do contexto europeu de seu tempo, responsável, ou 
no mínimo, contributiva para grandes apartheids ao redor do mundo; 
dentro do campo crítico e geográfico latino, se tornou uma combatente 
de tudo que esse velho pensamento representava, ainda que os res-
quícios desta máquina ainda maior (o capitalismo) estejam operando 
dentro dos territórios periféricos (ZAFFARONI, 2018). 

Ainda em solos estadunidenses, em uma cidade que experi-
mentou um crescimento populacional surpreendente, o fenômeno cri-
minal passou a ser compreendido dentro das mais variadas óticas. 
A importante Escola de Chicago, dentro das limitações de contexto, 
pensando as problemáticas de seu tempo e espaço, foi responsável 
por cunhar diversas outras maneiras de transformar radicalmente vi-
sões de mundo. Ressalta-se que neste período, os movimentos so-
ciais ganhavam as ruas, uma forte militância sindicalista emergia, e os 
movimentos negros e feministas efervesciam em um caldeirão multi-
cultural, prestes a explodir. Os movimentos populares eram vistos, por-
tanto, como entidades a serem combatidas, e é dentro deste combate 
que o pensamento criminológico crítico surge. 

Um dos importantes ensinamentos da Escola de Chicago para 
pensar na práxis formas de subverter a velha criminologia eugenista, 
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racista e excludente, é cruzar o que se acontece entre becos e vie-
las com os estudos intramuros acadêmicos. A partir daqui, torna-se 
impossível, quando se tem um conhecimento concreto e acadêmico 
da realidade social, romper a criminologia dos movimentos populares 
(MELOSSI, 2018). 

O diálogo entre a Psicologia Social e a Criminologia Crítica se 
faz, justamente, para se pensar em maneiras de enfrentamento ao 
que ressoa no encarceramento que se apresenta hoje: um produto 
das relações coloniais, liberais, econômicas, racistas e sexistas. Esta 
relação não se deu há pouco tempo, pois, a punição esteve no bojo de 
diversas culturas e agrupamentos anteriores ao desenvolvimento da 
história moderna.

Em Cárcere e Fábrica, que se constitui como escritos basilares 
para se pensar o sistema de produção capitalista com o fenômeno do 
encarceramento. A massa de imigrantes que se deu para os Estados 
Unidos, em busca do tão sonhado novo mundo, foi fundamental para 
se pensar o fenômeno do aprisionamento como estratégia das clas-
ses burguesas para a acumulação primitiva (MELOSSI; PAVARINI, 
2006).  Na realidade brasileira, o sistema de justiça penal, para além 
de manter um contingente de pessoas marginalizadas, foi importante 
ferramenta para acumulação primitiva de capital, pois mantém acirra-
da a luta no mercado de trabalho, causando diversos efeitos nefastos, 
como a baixa nos salários, apresentada por pensadores da economia 
política da pena que pensaram tal questão em solos brasileiros (SER-
RA, 2007). Fania Davis (2019, p. 31), ao refletir sobre a experiência 
estadunidense, bem explicita realidade análoga a existente no Brasil, 
que, igualmente, reluta em confrontar e ser honesto sobre o legado  
contemporâneo da escravidão, do genocídio, do linchamento, da se-
gregação, do encarceramento em massa e da torrente incessante de 
abusos racistas contra a comunidade negra.

Sob roupagens ainda mais cruéis, o Brasil operou um verdadei-
ro campo de guerra contra corpos que não eram necessários no pro-
jeto populacional. Após a “abolição” dos escravizados e com base no 
mito da democracia racial, uma verdadeira importação de mão-de-o-
bra branca desembarcou em territórios brasileiros, jogando ainda mais 
às margens a população de ex-escravizados. Pela ótica da Crimino-
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logia Crítica e de estudos afrocentrados, caracteriza-se um genocídio 
cultural, subjetivo e de corpos. Configura-se a partir daí um sistema 
de direitos, limites das territorialidades e cerceamento sistemático de 
corpos que desejam viver. Ultrapassa-se, dessa forma, o limite legal 
do genocídio, que se expande da morte demasiadamente projetada, 
mas assola as corporeidades, manifestações e performances de ser e 
estar no mundo (MOURA, 2019). 

Em um pós-abolição sem nenhuma política pública adequada 
para receber negros libertos, aponta-se que a psicologia e a crimino-
logia cooptaram-se a falácia da democracia racial (GONZÁLEZ, 2020) 
e auxiliaram no processo de higienização social.  Na história do tempo 
presente, a sequência de silenciamento destas discussões de maneira 
progressiva e crítica compactua, mesmo que indiretamente, por fazer 
com que o assassinato de dezenas de pessoas em uma favela pos-
sam ser vinculadas simplesmente nos veículos de comunicação como 
uma “operação”. Isto porque, a estratégia de justificação vem sendo 
criminalizar as vítimas, aproximando tais pessoas do crime organizado 
– como se ser membro de alguma organização ou já ter respondido al-
gum processo penal fosse uma aptidão à morte (FRANCISCO, 2021). 
Na burocratização da vida, através da normatização desumana, co-
loca-se a periferia e seus residentes como descartáveis (HULSMAN; 
CELIS, 1993).

Quando se trata do genocídio da população negra, o Estado 
(de fato, antinegro) possui um braço a seu favor: a produção de co-
nhecimento. O constante apagamento de pesquisas e pesquisadores 
negros é projeto estruturado para a procriação de tais modo de ope-
racionalidade. Desta forma, o humanismo radical, em termos objetivo 
e subjetivo, é esvaziado por tal discurso que diminui a dor de quem 
se encontrada em integral condição de vulnerabilidade. Urge, assim, 
a união contra o colonialismo, mesmo que em forma de rebelião, que 
não pode ser relativizada pelo Estado que muitas vezes assume o 
lugar dos colonizadores (FANON, 1968). Opor-se a esta lógica, reivin-
dicando o pensamento decolonial, é uma das alternativas possíveis 
para derrubar muros de passibilidade. Muros que marcam a distância 
com a periferia, os movimentos populares e com uma suposta cientifi-
cidade branca, e afastam tais pautas de discussão. 
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O agigantamento dos muros, ao seu turno, tenta engolir o pen-
samento crítico. A lógica de produção passa a subjetivamente trans-
formar o ser humano em uma espécie de máquina e a legislação posi-
tivada coopera para justificar a barbárie e isolar os iguais. Portanto, as 
mulheres, os negros, os operários, os prisioneiros e os pobres consti-
tuíram os excluídos da história, que em territórios brasileiros, constitu-
íram a sociabilidade da barbárie (NEGRI, 2015; PERROT, 2017; NET-
TO, 2012; MASCARO, 2018). 

3. DISCURSO DE NEUTRALIDADE E JUSTIFICAÇÃO DA BARBÁ-
RIE: UMA ANÁLISE COMUNICACIONAL SOBRE O MASSACRE DO 
JACAREZINHO 

A neutralidade cientificista chegou ao Brasil juntamente com a 
academia brasileira, que produzem não somente corpos dóceis para 
a crítica social e para a manutenção da estrutura burguesa e colonial, 
como também pouco questionam as possibilidades de a legislação ter 
sido pensada a manter tais estruturas de dominação. 

Ainda no cenário estadunidense, a estrutura neutra da legisla-
ção de drogas é responsável por aprisionar em massa milhares de jo-
vens negros e de periferia, junto com um discurso legitimador midiático 
que torna as pessoas vulneráveis a serem cooptadas por tal raciocínio 
(ALEXANDER, 2017). 

Na realidade brasileira, Vera Regina Pereira de Andrade nos 
convida a questionar a própria produção acadêmica e militante das 
ciências penais com um olhar abrangente, transdisciplinar e conec-
tado com a realidade material da vida em sociedade. Isso faz com 
que se questione as próprias produções acadêmicas no campo crítico, 
seja dentro das teorias criminológicas propriamente ditas, bem como 
das teorias críticas das demais matérias que formam o arcabouço da 
criticidade social. Tal realidade complexa faz com que se entenda que 
nos solos de capitalismo periférico, a estrutura racista se moldou com 
base nos genocídios e deve-se pensar uma produção que englobe tais 
questões ao ponto de enfrentá-las na práxis (ANDRADE, 2016). 

A partir de tais premissas chega-se à centralidade da discus-
são proposta, a partir da análise de reportagens a respeito do Massa-



TEXTO ESPECIAL 261

cre do Jacarezinho e compreender como os discursos de neutralidade 
burocratizam a vida em sociedade e justificam a barbárie desenfreada 
em solos periféricos. Desta forma, analisam-se reportagens veicula-
das em jornais de grande e média circulação, com cunho de defesa 
ou não do acontecido. Tais textos foram escolhidos de maneira a pri-
vilegiar agência de maior circulação e, na sequência, optando-se por 
veículos tangenciados por ideologias políticas, a exemplo de textos e 
blogs independentes, finalizando-se com coletivos de defesa popula-
cional e de direitos humanos. 

O jornal CNN, em reportagem que questiona a legalidade do 
acontecimento, estampa em sua chamada o dizer “operação”; em sua 
chamada aponta que a “operação no Jacarezinho completa um mês 
neste domingo” e ao abrir a reportagem, mesmo após questionar que 
no lapso temporal indicado pouco havia sido feito, prende-se a dogmá-
tica penal para se referir aos fatos: 

A ação planejada pela Polícia Civil para cumprir man-
dados de prisão contra o tráfico de drogas e suspeitos 
de outras práticas criminosas terminou em um confronto 
marcado pela violência e as mortes de 28 pessoas, entre 
elas, um agente da Delegacia de Combate às Drogas 
(ARAUJO, 2021).

Observa-se, portanto, uma linguagem carregada de palavras 
que colocam em xeque a inocência das pessoas assassinadas pela 
chacina. Ainda se tratando de jornais de grande circulação, o Correio 
do Povo em sua manchete aponta que “Operação no Jacarezinho tem 
ao menos 25 mortos no Rio, diz polícia”, em sequencia aduz que:

Uma operação policial na favela do Jacarezinho, na zona 
norte do Rio, deixou pelo menos 25 pessoas mortas na 
manhã desta quinta-feira. A incursão da Polícia Civil 
ocorreu para apurar o suposto aliciamento de menores e 
o sequestro de trens da SuperVia pela maior facção do 
tráfico no Estado, o Comando Vermelho. Os mortos são 
um policial e outras 24 pessoas. Segundo a corporação, 
elas seriam suspeitas de integrar o tráfico (CORREIO 
DO POVO, 2021). 

Na sequência da reportagem, observa-se ênfase nas teses 
defendidas pelo Estado policial atribuindo mais uma vez roupagens 
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de suspeitos às pessoas assassinadas. A dogmática penal punitivista, 
mais uma vez contida na linguagem, traz consigo ares de tecnicismo 
e imparcialidade para tratar dos fatos, os afastando da realidade con-
creta. 

Reportagem veiculada pelo jornal Gazeta do Povo, em um edi-
torial de “opinião”, trouxe estampada em sua chamada: “a ação policial 
no Jacarezinho e a guerra entre polícia e tráfico”. Avançando na análi-
se da matéria, observa-se mais uma vez uma linguagem densamente 
justificadora, apontando que as entidades que estavam contra o mas-
sacre sequer esperaram os fatos serem esclarecidos, indica-se que:

A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o Co-
mando Vermelho no Jacarezinho, que terminou com 28 
mortos, sendo um deles um policial alvejado na cabe-
ça, gerou uma repercussão mais que esperada: muito 
antes que sejam esclarecidas todas as circunstâncias 
em que se desenrolou a operação, entidades de direitos 
humanos, políticos de esquerda, comunidade acadêmi-
ca e boa parte da imprensa já escolheram seu lado e 
estão promovendo a demonização unânime e precipi-
tada dos policiais. O veredito está evidente na escolha 
do palavreado usado para descrever a ação, e termos 
como “chacina” ou “massacre” são usados livremente. 
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, 
ordenou ao procurador-geral da República que abra uma 
investigação sobre a conduta dos agentes da lei, apa-
rentemente deixando de lado a conduta do outro lado, o 
dos criminosos (GAZETA DO POVO, 2021). 

O texto denominado de opinião traz consigo uma carregada 
linguagem técnica, apontando que as pessoas que foram contra os 
acontecimentos brutais não esperaram o desfecho dos acontecimen-
tos, dando a entender que, as pessoas precipitadamente agem contra 
a força policial e que se deve esperar as conclusões para se chega a 
um denominador comum. Outra questão que chama atenção é o fato de 
deslegitimar as pessoas que defendem os direitos humanos e de ma-
neira pejorativa apontar “a esquerda” como inimiga das forças policiais.

Ainda em tom de análise discursiva, o jornal G1 Rio de Janeiro 
trouxe em sua chamada que “operação no Jacarezinho deixa 25 mor-
tos, provoca intenso tiroteio e tem fuga de bandidos”, e ainda que: “A 
polícia diz que 24 mortos são suspeitos, mas não deu detalhes sobre 
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quem eles são e o que faziam ao serem baleados. A 25ª vítima é o 
policial civil” (HAIDAR et al. 2021). No decorrer da matéria, apesar 
de apontar o que dizem moradores sobre o ocorrido e explicitar que 
muitas pessoas discordam da versão apresentada pela corporação, 
dá grande ênfase às versões oficiais, com destaque e de forma minu-
ciosa aos relatos prestados pelos policiais.

Em contrapartida, no mesmo jornal, outra matéria aponta que 
o acontecido foi um “desastre” e que a polícia do Rio de Janeiro não 
esclareceu de maneira correta os fatos apontados, porém, na chama-
da da matéria ainda se destaca o termo “operação” em detrimento do 
massacre que de fato ocorreu (BARREIRA; BRASIL, 2021). Demons-
tra-se, nesse sentido, que o tecnicismo é um grande fio condutor nos 
veículos de comunicação, sobretudo nos jornais de maior circulação, 
quando se trata de justificar barbáries, diferentemente do manejo de 
terminologias pejorativas direcionadas a destacar a população pobre 
e negra – comumente chamadas de “bandidos”, “suspeitos” ou “trafi-
cantes”, mas jamais vítimas. 

O jornal Diário do Rio 100% Carioca, de menor expressividade 
nacional, mas de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, trou-
xe um editorial no qual defende com veemência a barbárie ocorrida 
no Jacarezinho. Logo na chamada da manchete já se depara com os 
dizeres: “Jacarezinho teve Operação Policial, não chacina”. Avançando 
na análise do editorial, observa-se uma total negação das pessoas que 
vivem em tal localidade. E mais uma vez ares de tecnicismo e cientifici-
dade para justificar o acontecimento, como bem aduz a matéria:

Assim, é bom diferenciar o que é chacina do que é uma 
operação policial. Afinal, a chacina é um assassinato co-
letivo, um massacre, normalmente de pessoas desarma-
das, e não é o que houve no Jacarezinho. Ali ocorreu 
um combate entre a Polícia Civil e bandidos fortemente 
armados, armados até os dentes, e com orientação de 
resistir até o último homem à ação do Estado. Dos 25 
mortos, 1 era policial civil, 18 tinham passagem pela polí-
cia, e outros 6 ainda deverão ser identificados com mais 
detalhes, mas a Polícia tem evidências de serem crimino-
sos (FREIRE, 2021).

Batista (2011), em O Alemão é muito mais complexo, abor-
da perspectivas de Marx e Foucault, transitando também pelo pen-

https://diariodorio.com/author/quintino/
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samento político de autores como Milton Santos, destacando que a 
noção de território em termos políticos, quando se trata do contexto 
de colonialidade e dependência é uma noção política. O território das 
classes dominadas, pobres e negras normalmente é desconsiderado 
pelo aparato estatal que age como colonizadores em uma espécie 
de retomada territorial, negando totalmente aspectos humanitários às 
pessoas que vivem e reexistem nestes locais. Impossível também não 
resgatar as questões mercadológicas levantadas por Losurdo (2018) 
quando aponta que o Estado burguês em verdade está à mercê da 
política do dinheiro vestido com uma espécie de capuz “democrático”. 
E, nos territórios colonizados, percebe-se  o exercício de dominação 
e invasão nas retomadas territoriais em bairros maciçamente cons-
tituídos por pessoas negras, rememorando concepções coloniais de 
poder, que negam integralmente a humanidade dos residentes. Fato 
é que o recorte raça foi (e é) um mecanismo de extrema relevância, 
no que tange à supressão de direitos e à colonialidade burguesa do 
poder, enxergando a população sob a ótica do racismo cientificista e 
como alvo necessário para a acumulação de riquezas da branquitude 
(QUIJANO, 2005).

Neste contexto de ampla contaminação do pensamento colo-
nial, retomando-se os principais dizeres das reportagens analisadas, 
observa-se que as terminologias utilizadas ao se referir à chacina 
são extremamente diferentes dos termos utilizados para se referir às 
verdadeiras vítimas. No contexto do Massacre do Jacarezinho, tais 
pessoas não foram tratadas como seres humanos, e os veículos de 
comunicação analisados corroboram com as teses da colonialidade – 
materialmente presentes na vida de tais pessoas, muito por conta de 
discursos que justificam o injustificável. E aqui retorna-se a Quijano 
(2000), que ao tratar de colonialidade do saber, identifica que dado 
saber é concentrado hegemonicamente nas percepções europeias, 
afastando, portanto, as concepções materiais das pessoas em socie-
dade, negando suas realidades ou até mesmo as forjando.

Tal normalização é forjada discursivamente e amparada pela 
legislação que, com ares de neutralidade, formam um arcabouço téc-
nico-cientifico penal que meramente foi transportado de contextos 
externos para uma realidade totalmente distinta. Com o processo de 
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globalização e a premente necessidade de segurança jurídica, expan-
diram-se as formas de dominação sobre as classes subalternas, os 
horizontes que envolvem o tangencialmente e a exploração em um 
recorte de raça, classe e gênero (ANDRADE, 2018). 

Sobre o tecnicismo jurídico colonial, Thula Pires leciona que:

O sistema jurídico reproduzido no Brasil não só estava 
intimamente ligado ao empreendimento colonial e às 
categorias de pensamento que decorriam dele, como 
desempenhou um papel central na sua consolidação. A 
história dos institutos jurídicos que afirmavam a liberda-
de se desenvolveu simultaneamente ao regime de es-
cravidão, ao genocídio e à exploração dos povos coloni-
zados. Nesse contexto, o sujeito de direito é a afirmação 
de uma pretendida uniformidade, forjada pela exclusão 
material, subjetiva e epistêmica dos povos subalterniza-
dos. A régua de proteção que determina o padrão a partir 
da qual bens como a liberdade passam a ser pensados 
deriva da afirmação da supremacia branca, masculina, 
cisheteronormativa, classista, cristã e inacessível a to-
dos os corpos, bem como do resultado dos processos de 
assimilação e aculturação violentos empreendidos pelo 
colonialismo (PIRES, 2019, p. 71).

Negri (2015) revela a “revolução” do trabalho como constituição 
de uma revolução burguesa, que colocou nas mãos dos capitalistas uma 
tríade que domina, até os dias atuais, as classes populares. Pela via das 
relações de trabalho, constitui-se o pobre, preto e periférico como “chão 
de fábrica” e deu-se a constituição dogmática de normas jurídicas pen-
sadas e operadas para a manutenção da estrutura colonial, capitalista 
e racista, que nessa altura já detinha a fábrica e agora também detém o 
sistema de justiça. Tripé que se conclui com a detenção do tempo, pois 
dentro da “fábrica” se opera um controle cronológico e, sendo eles do-
nos do tempo, são não somente proprietários dos meios de produção. 
Tais ferramentas de dominação também passam a ser subjetivas, uma 
vez que sem tempo, sem norma e aprisionados nos espaços, não se 
pode pensar em suas condições subjetivas e, muito menos em revolu-
ção – ou seja, operou-se uma burocratização normativa e subjetiva que 
fez com que se deixasse de questionar a concretude (NEGRI, 2015). 

Leal (2021), por sua vez, pondera que para compreender a to-
talidade da realidade das violências que se vivencia no Brasil é neces-
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sário retomar aos marcos teóricos que passam por diversas vertentes 
de pensamento sem negar a importância de nenhum. A realidade for-
jada entre uma concepção de trabalhadores laborais “honestos” em 
oposição a ideia de “vagabundos” faz parte dessa transportação de 
noções eurocêntricas que negam as especificidades das realidades 
locais. Em tempo, deve-se considerar tanto as vertentes materialistas 
quantos as culturalistas para que se compreenda que, dentro dessa 
separação forjada por dogmas religiosos, a colocação da “família tra-
dicional” e do “trabalho” como alvos potenciais da violência apenas 
negam a realidade sócio-racial histórica brasileira.

Portanto, cabe retornar então à citação prefacial da introdução 
deste artigo, na qual o Presidente da República afirma com veemência 
a diferenciação entre o arquétipo de um “cidadão comum, honesto, 
que respeita as leis e o próximo” e daquelas “que roubam, matam e 
destroem famílias”, pra justificar a ação policial, exemplo dramático do 
genocídio negro no Brasil. 

4. DA INTERDISCIPLINARIDADE DOS ESTUDOS DECOLONIAIS À 
AÇÃO: A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS DE LUTA CONTRA O 
GENOCÍDIO NEGRO
 

Assevera-se que tanto a psicologia, quanto a criminologia, têm 
em sua história cernes que corroboraram com preservação das estru-
turas não equitativas. A colonização foi um período de intersecção de 
condições objetivas e históricas (FANON, 2008), uma época endos-
sada pela hegemonia, hierarquia e desigualdade, que forjou critérios 
existenciais e políticos e está presente ainda hoje nos imaginários so-
cioculturais e processos subjetivos, tal percurso histórico eugenista 
é atravessado pela escravidão, esvaziações culturais e exploração 
econômica. Então, caberia enegrecer as áreas? Quais os desafios éti-
co-políticos para decolonizar teoria e práxis? Como nos provoca Lélia 
Gonzalez (1984, p. 225), “o risco que assumimos aqui é o do ato de 
falar com todas as implicações”.

Ao entender que a violência estrutural precede sofrimentos, 
individuais e sociais, coloca-se que a subjetivação dos “marginais” 
amalgama questões de cunho geopolítico, socioeconômico e cultural. 
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Dessa forma, tal violência também ronda a formação de atores sociais 
– como psicólogos, criminólogos, juristas, policiais, comunicólogos –, 
materializando-se no apagamento científico, no epistemicídio, e na re-
produção do mito da democracia racial. Em sentido oposto, propõe-se 
o rompimento dos silêncios. 

A decolonialidade somente faz sentido na luta que se faz junto 
das manifestações corporais, populares e marginais. Para que haja 
consonância nas intervenções, é urgente a ruptura com ideologias po-
sitivistas e segregacionistas para se formular as ações sociais emanci-
patórias “numa atitude de coragem, compromisso político e epistemo-
lógico” (GOMES, 2018, p. 223). Boaventura de Sousa Santos (2014, p. 
25), ao seu turno, bem expressa esse ideal:

As lutas das mulheres, dos povos indígenas, afrodes-
cendentes, vítimas do racismo, gays, lésbicas e minorias 
religiosas marcam os últimos cinquenta anos de reconhe-
cimento de direitos coletivos, um reconhecimento sempre 
amplamente contestado e com constante risco de rever-
são. 

No empenho para ampliações epistemológicas, a utilização da 
decolonialidade em um diálogo com a Psicologia Social e a Crimino-
logia Crítica identifica a escolha por transgredir saberes. Isto porque, 
atrelado ao materialismo histórico-dialético, tal posicionamento cons-
trói possibilidades de tensionar instituições, sistemas de manutenção 
de poder e produções científicas – processos que culminam nos mo-
dos de intervir no mundo e no perceber os sujeitos.

A decolonialidade é atitudinal e confere a importância a subverter 
os saberes ortodoxos que não categorizam raça, marginalizam corpos, 
essencializam identidades, patologizam dores, e privilegiam uns em de-
méritos de tantos outros. A desobediência epistêmica e semântica con-
voca a tensionar espaços e ciências que se mantém em moldes discri-
minatórios. Reconhece-se que esse cuidado, também político, se inicia 
na formação, potencialmente denunciando pactos de branquitude. Revi-
sitar a práxis, de modo crítico, é o caminho para romper com o racismo 
institucional (ALMEIDA, 2018) e aprender com os conhecimentos que 
partem das margens. Compete aos psicólogos sociais e criminólogos 
críticos alertarem às mazelas do cotidiano da população brasileira vul-
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nerabilizada e contribuir para potencializá-la na defesa de seus direitos; 
e tecerem saberes, fazeres e olhares contextualizados nesse âmbito, a 
fim de demarcar o seu compromisso contra o racismo e todas as formas 
de discriminação e de violação de direitos. 

Neste ponto, os coletivos formados por moradores das regi-
ões criminalizadas e os jornais independentes que denunciam o mas-
sacre analisado, desde uma concepção de vivências, é de extrema 
relevância para que tais realidades sejam expostas e que não fiquem à 
mercê do tecnicismo jurídico e linguístico. Então retornar ao popular e 
fazer emergir tal mentalidade crítica é de extrema relevância para um 
enfrentamento material das mazelas sociais.

Em contrapartida ao alegado por alguns jornais de grande cir-
culação, os coletivos de mídia independente, como o Alma Preta Jor-
nalismo, denunciaram que a “favela do Jacarezinho tem histórico de 
violência policial por vinganças” e que “pesquisadores contam que os 
moradores da região, de maioria negra, convivem com operações po-
liciais que chegam a durar duas semanas, com tiros disparados deli-
beradamente pelos policiais” (GUIMARÃES, 2021). 

A importância deste jornalismo militante na contraposição de 
dados oficiais demonstra que a organização popular é um dos meios 
de materialmente se questionar os aparatos de repressão burguesas 
que, por intermédio da mídia e de discursos justificadores, tendem a 
cercear as vozes que ecoam de tais localidades. 

O veículo de comunicação Ponte Jornalismo em sua manche-
te contrapõe os dizeres dos jornais de grande circulação vistos, com 
uma chamada que demonstra o compromisso com a materialidade 
dos acontecimentos. Afirma que “não tem outro nome que não seja 
chacina” (MENDONÇA, 2021) para o dramático episódio. E, ainda, en-
fatiza os movimentos populares que organizaram manifestações con-
tra o brutal acontecimento, destacando a relevância de tais movimen-
tos para a denúncia dos fatos: “[...] podem chamar de operação mais 
letal da história, operação despreparada, mas o que aconteceu ontem 
foi uma chacina. Não tem outro nome que não seja, essas palavras de 
um morador local ao ocorrido” (MENDONÇA, 2021).

O Conectas Direitos Humanos, em reportagem acerca do ocor-
rido, igualmente questiona com potência o ocorrido, não deixando 

https://ponte.org/colaborador/jeniffer-mendonca/
https://ponte.org/colaborador/jeniffer-mendonca/
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dúvidas do que aconteceu foi um exemplo de uma barbárie. Em sua 
chamada aponta que a “chacina na Favela do Jacarezinho é denun-
ciada à ONU, à CIDH e ao CNDH” e completa referindo que entidades 
de direitos humanos “exigem investigação independente das mortes 
cometidas na favela” (CONECTAS, 2021). Aduz, ainda, que: 

As organizações ressaltam ainda a impossibilidade de 
realização de perícias imparciais nestes casos. Pois, 
embora a operação tenha ocorrido pela manhã, até as 
19 horas desta quinta-feira, os corpos das vítimas não 
haviam sido levados ao Instituto Médico Legal. Apenas 
o corpo do policial civil morto na ocorrência foi levado ao 
Instituto para perícia, ainda pela manhã. Tanto o IML (Ins-
tituto Médico Legal), responsável por periciar os corpos 
das vítimas, quanto o ICCE (Instituto de Criminalística), 
responsável por periciar os locais dos crimes e os obje-
tos relacionados a eles, são órgãos vinculados à própria 
Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro (CONECTAS, 
2021). 

O coletivo Mundo Negro destaca que “população e ativistas de-
nunciam abusos policiais em massacre que deixou 25 mortos na co-
munidade do Jacarezinho” (ARGOLO, 2021). Seguindo na analise, en-
fatiza a importância de coletivos de mães de vítimas na desconstrução 
das informações deturpadas pelos grandes veiculo de comunicação. 

Observa-se, portando, uma sensível diferença discursiva en-
tre os canais comunicacionais massivos e alternativos. Dentre os do 
primeiro grupo, mesmo aqueles considerados “progressistas” e que 
descordaram das ações estatais, usam de uma linguagem totalmente 
burocratizada, comprometida dogmática e tecnicamente a justificar de 
forma objetiva ou subjetiva o acontecimento. O segundo grupo, com 
potência discursiva não se limita a versões de pseudoneutralidade 
para relatar a realidade fática, dando visibilidade a palavra dos familia-
res das vítimas, que é um fio condutor de suas reportagens, e fazen-
do recortes crítico logo em suas chamadas, em nítida desconstrução 
técnica. 

Leite (2003), em pesquisa ao periódico nós mulheres, constata 
que, no período da Ditadura, veículos independentes foram fundamen-
tais para a organização e a resistência ao regime militar, diferentemente 
da mídia hegemônica comprometida com o governo antidemocrático, 
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estavam compromissados com a realidade das ruas, das mulheres, e do 
povo. Ramos e Spinelli (2015) também enfatizam a importância do jor-
nalismo independente na luta pelos direitos das minorias políticas e pela 
militância democrática, em consonância com os próprios fins da profis-
são jornalística, para além de cooptação de mercado, de uma imprensa 
livre e comprometida com o desenvolvimento social. Neste sentido, com 
base nos ideários de vanguarda dos anos 1970, Andrade (2016, p. 70) 
propõe-se a formular uma hipótese de resgate da superação colonial: 

A propor um desafio e uma convocatória latina: interpe-
lemo-nos por resgatar a utopia dos anos 1970, sobre a 
base do longo acúmulo criminológico crítico da moder-
nidade-colonialidade. Estamos sem projeto coletivo, po-
liticamente instrumental, para o controle social punitivo, 
num tempo em que o capital tem um megaprojeto, globa-
lizado. É preciso reativar e ressignificar os dispositivos de 
resistência que estão aí, dispersos, em busca da latinida-
de e da brasilidade criminológicas.

Neste ponto, a importância da organização popular é funda-
mental para se consolidar os ideais de luta, derrubar os muros objeti-
vos e subjetivos das instituições e encontrar as bases populares para 
uma produção profissional, acadêmica e jornalística de vanguarda e 
popular com fulcro em transformações radicais no seio social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fania Davis (2019, p. 31 é precisa: “A raça não é real, mas o ra-
cismo é muito real”. Ele, enquanto fenômeno complexo, estabelece uma 
sistemática de domínio de uma raça – na realidade brasileira, de matriz 
europeia branca – em detrimento de outras em múltiplos campos, im-
portando na suspeição de corpos (dimensão criminogênica), em exclu-
sões sobre o acesso a bens e serviços e a renda (dimensão econômi-
ca), a gestão e a dinâmica nas relações e espaços de poder (dimensão 
política), a construção de narrativas e a reprodução de subjetividades 
na sociedade (dimensão psicológica) e a regulação de mecanismos nor-
mativos e a garantia de direitos (dimensão jurídica) – MUNIZ, 2020.

Modos de subjetivação, no mesmo sentido, estão amalgama-
dos a questões múltiplas, porém racializadas. Ao analisar-se o con-
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texto brasileiro e latino-americano é necessário evidenciar que esse 
processo histórico é marcado por diferentes formas de colonização, 
pelo processo de higienização, pelo eurocentrismo e, sensivelmente, 
pelo racismo. 

Uma das grandes viradas da Psicologia Social foi justamente, 
entender os movimentos sociais como sujeitos e não somente objetos 
de pesquisa. Os movimentos populares no bojo da luta contra Ditadura 
trouxeram a necessidade de pensar com as bases materiais marxistas 
a decolonidade do pensamento social dentro da psicologia, fazendo 
com que ela estivesse nas trincheiras junto da Criminologia Crítica, no 
enfrentamento aos pensamentos hegemônicos coloniais, misóginos, 
patriarcais, patrimonialistas e racistas. 

A repercussão do Massacre do Jacarezinho, comunidade peri-
férica, preta e pobre, é, de um lado, sintomática do racismo à brasileira, 
e, de outro, é catalizadora do pensar crítico que aproxima quem luta por 
direitos humanos dos movimentos populares na desconstrução coope-
rativa de raciocínios dominantes – pelo que se defende no presente en-
saio, justamente, o combate de uma suposta neutralidade acadêmica. 

Pensar um caminho inverso às normativas colônias é, por con-
seguinte, se posicionar em prol da realidade brasileira, que em sua 
esmagadora maioria é vulnerabilizada. Este posicionamento é a busca 
intransigente por ação e atuação comprometidas com as demandas 
marginais, extra-muros e socialmente responsável. Que Psicologia 
Social e Criminologia Crítica estejam sempre ao lado da democracia 
e aptas a reivindicar a defesa de direitos humanos ao povo, manifes-
tando-se em discursos de luta e com engajamento na oposição às 
estruturas que mitigam e validam o epistemicídio e o genocídio negros. 
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