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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo quinto volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da II Jornada de Direito Civil da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Goiânia/GO, no período de 19 a 21 de outubro de 2011, onde foram proferidas conferências
pelo professor doutor Olindo Menezes – “Ensaio em torno dos conceitos de
propriedade e domínio”; pelo professor Marco Aurélio Bezerra de Melo –
“O funcionalismo no Direito Civil contemporâneo”; pelos professores doutores Guilherme Calmon Nogueira da Gama – “Filiação, reprodução assistida e conselhos de medicina”; Frederico Viegas de Lima – “O perfil atual
da multipropriedade”; Ana de Oliveira Frazão – “Princípios contratuais”;
Giordano Bruno Soares Roberto – “Responsabilidade civil: polêmicas em
torno da função punitiva e da quantificação do dano moral”; pelo professor Daniel Carnacchioni – “A farsa da desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica” e pelo professor Doutor Juliano Zaiden Benvindo – “Ativismo judicial, constitucionalismo e relações privadas: uma perspectiva comparada entre Brasil e Alemanha”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves

A inconstitucionalidade do regime de
separação obrigatória de bens em função da idade
Adrian Soares Amorim de Freitas1

O ordenamento jurídico pátrio possibilita a escolha por parte dos
nubentes de quatro diferentes espécies de regime de bens no casamento2:
a) comunhão parcial de bens; b) comunhão total de bens; c) separação de
bens; e d) participação final dos aquestos.
Essa possibilidade de escolha sustenta-se na autonomia da vontade,
apenas permitindo que o legislador ou o magistrado atue em substituição
à intenção das partes de forma absolutamente excepcional, seja em caráter
de sanção seja em caráter de proteção especial.

Uma das exceções legais — alvo do presente trabalho — diz respeito
à fixação de regime obrigatório de separação de bens na hipótese de um dos
nubentes possuir mais de 70 anos. O art. 1.641 do Código Civil de 2002, na
sua redação original, estava assim enunciado:
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:
[...]

II – da pessoa maior de sessenta anos;

Com a promulgação da Lei 12.344, de 09/12/2010, o limite etário foi
elevado para 70 anos. O exame da exposição de motivos do correspondente
Projeto de Lei, 108/2007, revela que a intenção da alteração do limite etário decorria, simplesmente, da elevação da expectativa média de vida, em
virtude dos progressos tecnológicos, notadamente na área da saúde, então
experimentados.
O dispositivo vigente, por sua vez, reproduz, na sua essência, o art.
258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916:
1
2

Juiz federal substituto.

O regime dotal, previsto no Código Civil de 1916, não foi adotado no Código Civil de 2002.
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Art. 258 – Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto
aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial.

Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens no casamento:
II. Do maior de sessenta e da maior de cinquenta anos.

O regime de separação total de bens, por sua vez, assenta-se, segundo
LOBO (2008, 329), em três dimensões: a) administração exclusiva de cada
cônjuge sobre seus bens próprios e respectivo usufruto; b) a liberdade de
alienação dos bens próprios, sem autorização do outro, bem como do destino
do resultado; c) a responsabilidade de cada um sobre as dívidas e obrigações
que eventualmente contrair.
O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, tem acolhido a norma
contida no art. 1.641, II, do Código Civil, consoante se extrai do seguinte
precedente:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 258, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

1. Por força do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916
(equivalente, em parte, ao art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), ao
casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é
imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às
uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado
o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta
anos ou mulher maior de cinquenta.

2. Nesse passo, apenas os bens adquiridos na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum, devem ser amealhados
pela companheira, nos termos da Súmula 377 do STF.
3. Recurso especial provido. (REsp 646.259/RS, rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010.)

A despeito da previsão legal e do precedente jurisprudencial acima
mencionado, questiona-se se o legislador poderia interferir na forma pela
qual os nubentes livremente selecionam o regime de bens que melhor lhes
satisfazem os interesses.
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Nesse sentido, extrai-se lição de Dias3 (2008, 229), que, ao se debruçar sobre a norma em questão, assim se posiciona:

Das várias previsões legislativas que visam a suspender a realização do
casamento, nenhuma delas justifica o risco de gerar enriquecimento
sem causa. Porém, das hipóteses em que a lei determina o regime de
separação obrigatória de bens, a mais desarrazoada é a que impõe tal
sanção aos nubentes maiores de 60 anos (CC, 1641, II), em flagrante
afronta ao Estatuto do Idoso. A limitação da vontade, em razão da idade, longe de se constituir em uma precaução (norma protetiva), se
constituiu em verdadeira sanção. (Negritos originais.)

No mesmo tom, tem-se manifestação de Lamenza (2009, 1.322) ao
esclarecer que:

Por haver contraste desse inciso com o disposto no art. 5º, I, da Magna Carta, tem-se essa restrição como abertamente inconstitucional.
Chama-se a atenção para uma exceção à regra referente aos maiores
de 60 anos, prevista no art. 45 da Lei 6.515/77 (união estável de mais
de dez anos consecutivos ou da qual tenham resultado filhos). Aqui,
os nubentes estabelecerão livremente o regime de bens — mais um
motivo para se exigir a igualdade entre as pessoas maiores de 60 anos
no tocante à escolha livre dos relacionamentos.

Madaleno (2011, 791) também compartilha desse posicionamento,
vislumbrando a ocorrência de retrocesso na codificação. Loureiro (2010,
1.043) também se inclina contra o teor do dispositivo, manifestando-se de
forma contrária à existência da limitação legal.
Não resta dúvida de que, ao se fixar um limite etário a partir do qual
não importa a vontade do interessado, retira-se a possibilidade de o nubente
septuagenário escolher livremente o melhor regime de bens de acordo com
seus interesses.

Observe-se, por outro lado, que o ordenamento jurídico deve ser
interpretado de forma coerente, não havendo justificativa plausível para se
considerar a vontade de pessoa septuagenária viciada pela incapacidade.
Realmente, destaque-se que a Constituição da República de 1988,
sob o prisma da capacidade eleitoral ativa, prevê a faculdade do voto para
3

A análise se deu em momento anterior à edição da Lei 12.344/2010.

13

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

os maiores de 70 anos, conforme dispõe o correspondente art. 14, II, “b” do
texto constitucional.
Sob outro ângulo, o da capacidade eleitoral passiva, constata-se que
uma pessoa pode ser candidata a cargo eletivo com idade superior a 70 anos
de idade, considerando-se a ausência de limitação etária nesse sentido, já que
a Constituição apenas fixa a necessidade de idade mínima para a ocupação
de cargos eletivos (art. 14, § 3º, VI, da Constituição da República de 1988).
Assim, não é razoável que um cidadão possa legitimamente manifestar seu voto, ser um congressista ou mesmo um presidente da República
(apto, portanto, para direcionar a vida de milhões de outras pessoas) e, ao
mesmo tempo, não possa escolher o melhor regime de bens que satisfaça
seus próprios interesses pessoais.
Nesse passo, não se deve esquecer a lição de Barroso (2009, 259):
[...] ao produzir normas jurídicas, o Estado normalmente atuará em
face de circunstâncias concretas, e se destinará à realização de determinados fins a serem atingidos pelo emprego de dados meios.

Com efeito, a discrepância entre a Constituição Federal e o Código
Civil é evidente, não se justificando a existência da limitação etária contida
na legislação ordinária.
De fato, não há razão pela qual o Estado deva interferir na vontade
dos nubentes, mesmo na hipótese na qual um dos nubentes possui idade
muito inferior ao do outro.
Destaque-se que a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §
1º, II, da Constituição não se relaciona à questão da incapacidade, mas apenas
a um limite etário bastante razoável para que o servidor se afaste de suas
funções tendo em vista que, certamente, já laborou em demasia e poderá
usufruir, finalmente, da aposentadoria a que tem direito sem as obrigações
e deveres funcionais.
Com o olhar mais desconfiado, poder-se-ia objetar que a diferença
de idade resultaria do desejo de transmitir patrimônio e também os reflexos
previdenciários decorrentes do futuro óbito, principalmente na hipótese de
ausência de dependentes vivos.
A suspeita, entretanto, não possui razão de existir, na medida em que,
não havendo descendentes, o indivíduo poderia transmitir o patrimônio para
quem desejasse, mantendo-se o mínimo para sua sobrevivência.
14
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Se a desconfiança deriva da vontade de se eternizar a percepção de
pensão por morte, outro caminho poderia ser perfilhado, alterando-se, por
exemplo, a redação oferecida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, que fixa os beneficiários do referido benefício previdenciário no caso do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS).
Contudo, mesmo assim, a alteração seria inócua, diante da possibilidade de se promover a adoção de um filho, gerando-se, desse modo, a transmissão de patrimônio e da pensão por morte.
Na hipótese de um dos nubentes não possuir mais o discernimento
para gerir seu patrimônio, o ordenamento jurídico vigente possui mecanismos específicos para cuidar dessa situação, como, por exemplo, a curatela,
de acordo com a disciplina do art. 1.767 do Código Civil de 2002.
Todavia, restringir-se o regime de bens baseando-se em mera suposição de incapacidade mental não se mostra razoável, mormente porque,
como se viu, a própria Constituição se direciona em outro sentido, qual seja,
permitir a manifestação eleitoral ativa e passiva para aqueles que possuem
mais de 70 anos de idade.
Conclui-se, portanto, que a previsão contida no art. 1.641, II, do Código
Civil de 2002 revela-se maculada de inconstitucionalidade material porquanto
extrapola os limites da interferência estatal na vida privada, até mesmo porque a própria Constituição sinaliza em outro sentido, permitindo determinadas atividades em idade superior a 70 anos, evidenciando se tratar de forma
reprovável de discriminação etária vedada pelo art. 5º do texto constitucional.
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Geração post mortem – inseminação artificial homóloga1 –
efeitos sucessórios – prescrição
Alex Schramm de Rocha2

As técnicas de fertilização humana, além dos efeitos esperados,
quanto à geração de filhos para casais que, de modo natural, encontram-se
inférteis, tornam possível a ocorrência de situações inusitadas. Entre elas,
destaca-se a geração post mortem, que tem lugar quando, por meio de embrião ou sêmen preservados, vem a ser gerado filho do casal em momento
posterior ao falecimento do genitor.
Nessa hipótese, dúvidas surgem quanto aos efeitos sobre o direito
sucessório.
Diversas propostas têm sido debatidas na doutrina, uma vez que a
lei não disciplina a hipótese, pelo menos, de forma específica. Há sim, no
ordenamento, normas que os intérpretes buscam aplicar, não havendo, entretanto, uniformidade de entendimento.
De início, cumpre mencionar que, neste breve texto, não se enfrenta
a questão da legalidade do procedimento de geração post mortem nem do
seu trâmite. Assume-se como realizado buscando-se apenas o exame da
possibilidade de herdar e prazo para tanto.

Possibilidade de herdar

Uma das correntes que têm tido aceitação no meio jurídico se baseia
na vedação constitucional de haver desigualdade entre os filhos. Por esse
entendimento, o filho havido após a morte do genitor teria direito à herança,
mesmo que a gestação se iniciasse após o óbito do pai.
Argumenta-se, com base na norma extraída do art. 1.597, III, IV e V,
do CC/2002, que o legislador teria equiparado o filho nascido por concepção
post mortem aos demais, reputando-os concebidos na constância do casa1
2

Na inseminação homóloga, o material genético pertence ao casal interessado.
Juiz federal substituto.
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mento. Reforçaria esse entendimento a vedação constitucional de distinção
entre filhos (art. 227, § 6º).

É praticamente unânime, entretanto, o entendimento de que, admitindo-se o direito de herança ao gerado post mortem, esse direito estaria
sujeito a um prazo para gozo, uma vez que os demais herdeiros não poderiam
ficar indefinidamente aguardando o nascimento resultante de embriões ou
sêmens preservados.

Prazo prescricional de dez anos

Para uma das correntes, caso a criança venha a nascer após o término
do inventário e da partilha, seu direito poderia ser pleiteado mediante petição de herança, dentro do prazo prescricional de dez anos — nos mesmos
moldes que hoje se admite ao herdeiro legítimo que foi preterido (art. 205
do CC/2002 e Súmula 149 do STF).
Segundo aqueles que advogam tal entendimento, a insegurança jurídica seria afastada pela incidência da prescrição, pondo fim a qualquer
instabilidade após o decurso do prazo de dez anos do falecimento do autor
da sucessão.

Essa tese, porém, esbarra em, pelo menos, uma incongruência interpretativa. É que, sendo o nascituro civilmente incapaz, em seu favor incide
a norma do art. 198, I, do mesmo Código, impossibilitando o transcurso do
prazo prescricional. Assim, com o nascimento da criança, interromper-se-ia
o curso do prazo, recomeçando com o atingimento da idade de 16 anos pelo
“novo herdeiro” (Resp 17.556/MG, rel. ministro Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, julgado em 17/11/1992, dj 17/12/1992, p. 24242).
Com a devida vênia daqueles que esposam essa corrente, não se afigura boa solução, tendo em vista a insegurança jurídica criada; uma vez
que a ação de petição de herança poderia ser proposta até 26 anos após a
abertura da sucessão.

Prazo prescricional de dois anos

Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho — que também defende a
possibilidade de participação nos direitos sucessórios daquele engendrado
com intervenção médica ocorrida após o falecimento do autor da sucessão
18
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[geração post mortem] — propõe que o prazo prescricional aplicável seja o
do art. 1.800, 4º, do CC/2002.

Com efeito, embora a hipótese legal seja diversa (art. 1.799, I) — por
referir-se a filhos não concebidos de pessoa indicada pelo testador (portanto, outra diversa da do próprio testador) —, diante do silêncio legislativo, afigura-se razoável a integração proposta, haja vista a coincidência de
propósitos. Afinal, tanto na hipótese do testamento quanto na da guarda
de embriões ou sêmen para futura geração, o autor da herança manifesta a
vontade de transferência hereditária — expressa na hipótese do testamento;
e presumida, na da geração post mortem, uma vez que todo filho constitui
herdeiro necessário.

Outro aspecto favorável a esse entendimento diz respeito ao prazo
de apenas dois anos, compatível com os demais prazos decadenciais e prescricionais previstos no ordenamento jurídico; preservando-se a segurança
jurídica.

Impossibilidade de herdar

O entendimento sobre a possibilidade de herdar dos concebidos post
mortem, porém, não é tão tranquilo, pois enfrenta algumas barreiras. Para
renomados juristas — entre os quais Caio Mário da Silva Pereira (2007, p.
318), Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008, p. 370) e Silvio de Salvo
Venosa (2006, p. 51) —, a disposição expressamente contida no art. 1.798
do CC/2002 impede tal sucessão, uma vez que apenas as pessoas nascidas
ou já concebidas no momento da abertura da sucessão teriam legitimidade
para suceder. E apenas o nascituro (portanto os já concebidos anteriormente
ao óbito) teria seus direitos resguardados (art. 2º do CC/2002).

No que se refere ao alcance do quanto disposto no art. 1.597, III, IV e
V, suscita-se a regra hermenêutica do convívio de normais especiais e gerais.
Na hipótese, tratar-se-ia do confronto de duas normas especiais, devendo
cada qual atuar no seu âmbito, sem antinomia. Enquanto o art. 1.798 disciplina a vocação hereditária, o 1.597 normatiza apenas a relação de filiação,
produzindo efeitos apenas quanto aos demais direitos da personalidade.
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Conclusão
A questão é controvertida e, provavelmente, só os tribunais mostrarão o caminho a ser seguido. Entretanto, aos profissionais jurídicos não
é dado o direito de esperar por tal definição, pois a vida lhes bate à porte,
exigindo providência imediata.
Diante dos elementos e debates já encetados sobre a matéria, acabo
por me orientar pela tese esposada por Carlos Cavalcanti de Albuquerque
Filho, acima apontada, porquanto, sem representar prejuízo à segurança jurídica, consegue atender à vontade do autor da herança manifestada quando
da autorização para geração post mortem.
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A natureza jurídica da posse, a detenção de bens e o prisma
do Código Civil brasileiro de 2002
Ana Carolina Campos Aguiar1

Introdução
A natureza jurídica da posse é um dos temas mais controvertidos em
direito. A depender da teoria adotada pelo ordenamento jurídico, a posse
pode ser classificada como direito subjetivo ou situação de fato, o que ocasiona um encadeamento de consequências nas relações dos sujeitos com os
bens materiais, assim como na proteção jurídica que lhes é dirigida.
Os estudiosos da posse, com destaque para Savigny e Ihering, tomaram, como ponto de partida, o instituto jurídico da detenção, o que torna
relevante a sua análise.
Este artigo, sem a pretensão de esgotar a discussão, traz um estudo sobre a determinação da natureza jurídica da posse e sua relação com
a detenção, assim como o posicionamento do atual ordenamento jurídico
brasileiro com relação ao tema.

1 Noções gerais sobre a posse

A posse é um instituto de grande importância nas relações sociais,
tendo em vista tratar-se do exercício de poder de alguém sobre algo e da
necessidade inerente ao ser humano de apropriar-se de bens. Nos relacionamentos cotidianos, a posse é um elemento constante: constitui forma de
utilização econômica de bens, ou de utilidade sem interesse econômico,
contudo essencial às necessidades do ser humano.
Existe ainda outro aspecto que sobreleva a necessidade da proteção da posse: é de extrema importância para manutenção da paz social que
se evitem conflitos possessórios. A proteção ao possuidor, ainda que não
exerça nenhum direito real sobre a coisa, é admitida em nome da paz social,
1
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evitando-se a violência e o uso da força privada, que somente em situações
específicas é admitido.
Por outro lado, a posse, que, segundo Ihering, gera presunção de
propriedade, deve ser protegida para que se fortaleça este direito, sustentáculo das economias de capital. A posse seria a visibilidade da propriedade;
a exterioridade revela a posse, embora o possuidor também possa ser o
proprietário (VENOSA, 2008, p. 42).
Por estas razões, o estudo da posse tem ocupado a atenção de doutrinadores, que buscam delinear o seu enquadramento no mundo jurídico.
Segundo Gazalle (2009, p. 1):

[...] desafio dos maiores em Direito Civil é traçar as linhas gerais da posse, identificar suas características, compreender os fundamentos que
justificam sua proteção e empregar-lhe um conceito. [...] A dificuldade
no trato teórico da posse advém, em grande medida, do fato de que a
conformação normativa e dogmática do instituto sofreu influências de
sistemas jurídicos muito heterogêneos, de etapas diversas da cultura e
do pensamento jurídico que trataram o instituto em épocas diferentes.

Por esta razão, não é de fácil constatação o delineamento da posse,
assim como a definição de sua natureza, ficando ao encargo do ordenamento
jurídico de cada país a determinação de seu tratamento e as consequências
desta escolha.

2 Savigny, Ihering e a compreensão da posse

Gazalle (2009, p. 1), em uma perspectiva da evolução histórica sobre
a doutrina possessória, esclarece que:
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o direito possessório está embasado em princípios desenvolvidos,
principalmente pelos direitos romano e germânico com influência
determinante da teoria alemã, na concepção atual da posse. O direito
romano ocupou-se, por primeiro, em — além de proteger a situação
fática da posse — identificar nela um elemento objetivo, o corpus, e
outro subjetivo, o animus. De outra banda, o antigo direito alemão
desenvolveu seu conceito de posse (a Gewere) com base no reconhecimento da existência de um estado de fato, um poder de fato, que
alguém exerce sobre uma coisa. O sentido de Gewere é o conjunto
dos direitos derivados do senhorio (poder) sobre a coisa. Pois desses
dois ordenamentos jurídicos históricos se extraem os elementos que
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servem de base, até hoje, para o estudo da posse: os elementos objetivo e subjetivo da posse e o fato de ser um poder de fato que alguém
exerce sobre um bem e a relação desse exercício com a coletividade.

Nesta linha, dois autores alemães tornaram-se referência no estudo
da posse: Friederich Karl von Savigny e Rudolf Von Ihering; e, por meio de
críticas recíprocas, tais autores desenvolveram suas teorias: a Teoria Subjetiva de Savigny e a Teoria Objetiva de Ihering.
Savigny elaborou a sua monografia Recht dês Besitzes, o Tratado da
Posse, na qual discorreu que a posse seria o poder que a pessoa tem de dispor materialmente de uma coisa, com intenção de tê-la para si e defendê-la
contra a intervenção de outrem (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 30). Para ele,
a posse supõe a existência de dois elementos: corpus e animus. O primeiro é
a relação material do homem com a coisa, a exterioridade dos poderes inerentes à propriedade. O segundo, o elemento subjetivo, volitivo: a intenção
de proceder com a coisa como o faz o proprietário, a vontade de ter a coisa
para si. Nesta teoria, o animus distingue o possuidor do simples detentor,
que atua materialmente sobre a coisa, mas sem a vontade de tê-la para si.
Neste caso, o locatário e o comodatário, como exemplos, não exerceriam
posse sobre um bem e não poderiam fazer uso da proteção possessória,
sendo meros detentores.
A teoria de Savigny ficou conhecida como Subjetiva, tendo em vista
a ênfase ao elemento psicológico.
Segundo Farias e Rosenvald (2006, p. 30):
[...] o grande mérito de Savigny foi o de projetar autonomia à posse, por
explicar que o uso dos bens adquire relevância jurídica fora da estrutura da propriedade privada, e que a titularidade formal deste direito
subjetivo não encerra todas as possibilidades de amparo jurídico. A
posse decorre da necessidade de proteção à pessoa, manutenção da
paz social e estabilização das relações jurídicas. A posse seria um fato
na origem e um direito nas consequências, pois confere ao possuidor
a faculdade de invocar os interditos possessórios quando o estado de
fato for objeto de violação, sem que isto implique qualquer ligação com
o direito de propriedade e a pretensão reivindicatória dela emanada.

Com a crítica de Ihering, a respeito da necessidade de haver um contato físico direto entre a pessoa e a coisa, houve um recuo de Savigny, que,
contudo, repisou ser necessário um poder sobre a coisa.
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Pela Teoria Objetiva de Ihering, o possuidor seria aquele que concede
destinação econômica à propriedade, tenha ou não o animus domini, sendo suficiente que ele proceda com relação à coisa como faz o proprietário,
independente da vontade de tê-la para si. Ihering nega que o corpus seja a
possibilidade material de dispor da coisa, porque nem sempre o possuidor
tem a possibilidade física da disposição. Isto porque, na teoria de Ihering,
a posse não existe sem a propriedade, e a propriedade sobrevive sem o
contato com a coisa. E, por outro lado, nem sempre será possível provar o
animus, porque elemento subjetivo. Para Ihering, o animus está integrado
ao conceito de corpus, que é o fato de o possuidor se comportar como faria o
proprietário. Desta feita, também seriam possuidores aqueles considerados
meros detentores pela Teoria Subjetiva e, ainda, abre-se a possibilidade para
o desdobramento da posse em direta e indireta.
Ao se excluir o animus, da forma como foi colocado por Savigny, amplia-se o leque daqueles que podem ser considerados possuidores, e não
mero detentores.
Continua Farias e Rosenvald (2006, p. 33):
Savigny e Ihering concebem suas teorias com base em um ponto de
partida comum: a detenção. Todavia, visceral é compreender que a
teoria de Ihering é tida por objetiva pelo fato de explicar que a distinção entre possuidores e detentores não é traduzida à luz do elemento
anímico da vontade de possuir, e sim por uma prévia conformação do
ordenamento objetivo, que cuidará de explicitar as hipóteses em que
certas pessoas não alcançarão a tutela possessória por expressa opção
de política legislativa, em razão da forma pela qual ingressaram na coisa. De fato, Ihering vislumbrava na detenção uma posse desqualificada
pelo sistema jurídico, por razões objetivas e de ordem prática. [...] A
crítica veemente que se faz à concepção objetiva concerne ao fato de
Ihering subordinar a posse à propriedade, extirpando sua autonomia,
por reduzir a posse a um direito ínfimo, como mera exteriorização
do direito de propriedade, ou seja, um complemento indispensável
à sua tutela.

Com a crítica de Saviny, sobre a ausência de elemento subjetivo, Ihering reconheceu a necessidade de haver a consciência de que se está com
a posse.
A Teoria Objetiva superou a Teoria Subjetiva, uma vez que possibilita
a distinção entre a posse e a detenção. Importante observar que, para esta
24
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teoria, o conceito de detenção consiste em uma escolha discricionária pelo
legislador (a detenção seria uma posse desqualificada pelo ordenamento
jurídico; a rigor, seriam situações de posse, mas a que o legislador decidiu
atribuir efeito de detenção; seria posse, mas, por força da lei, deixou de ser,
sendo conceituada como detenção).
Esta é a teoria adotada pelo Código Civil brasileiro de 2002, ao definir
possuidor, no art. 1.196:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No Código Civil de 2002, o instituto da posse se encontra titulado no
capítulo dos direitos das coisas, sendo tratado em apartado dos direitos reais,
uma vez que não se encontra elencado na listagem taxativa destes direitos.
Neste código, foi dado o mesmo tratamento à posse que no Código Civil de
1916, no que tange à sua natureza, filiando-se, da mesma forma, à Teoria
Objetiva e fazendo-se uma ressalva à Teoria Subjetiva no que diz respeito
ao instituto da usucapião.

3 A detenção conforme a Teoria Objetiva de Ihering

Segundo a Teoria Objetiva de Ihering, ocorre detenção quando o ordenamento jurídico não protege a relação como se possessória fosse. Em
regra, existe posse sempre que alguém estiver com algo em seu poder e,
excepcionalmente, normas retiram esta proteção, quando estaremos diante
do instituto da detenção.

O Código Civil brasileiro de 1916, no art. 487, dispôs que “não é possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro,
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”. Já o Código Civil de 2002 optou por se referir expressamente ao
detentor, como vemos no art. 1.198:
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único: Aquele que começou a comportar-se do modo como
prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se
detentor, até que prove o contrário.
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E o art. 1.208 dispõe que “não induzem posse atos de mera permissão
ou tolerância”.
A relação do detentor com a coisa ocorre em nome de seu proprietário ou do possuidor. A norma retira da figura as características da posse.
O detentor não usufrui economicamente da coisa, o que ocorre, em
regra, com empregados com relação aos objetos utilizados em trabalho,
pertencentes ao empregador, assim como o empregado doméstico, com
relação ao imóvel.
A detenção ocorre também na situação de ocupação irregular de bem
público. No ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência do art. 1.208
do Código Civil, acima elencado.

4 A natureza jurídica da posse

Muita discussão existiu e ainda existe sobre a definição da natureza
jurídica da posse: fato, direito, ou ambos. E se fato, fato jurídico, ato-fato.
Savigny, com sua Teoria Subjetiva, adota posição eclética. Para ele,
a posse é um fato, pois, considerada em si mesma, não depende de regras
jurídicas para existir. Mas, ao mesmo tempo, atribuem-se efeitos de direitos
pessoais a este fato, concluindo que também se trata de um direito.
Entretanto, esta posição de Savigny não faz a distinção entre o jus
possessionis e o jus possidendi. O jus possidendi é a posse como reflexo do
direito de propriedade, e o jus possessionis é a posse como figura autônoma
e independente da existência de um título. Ambas são protegidas no ordenamento jurídico brasileiro.
Para a Teoria Objetiva de Ihering, trata-se de um direito real, porque
é interesse tutelado pela norma, advindo de uma relação que presume o direito de propriedade. A posse viabiliza a utilização econômica deste direito,
e, para protegê-lo, necessário classificá-la, também, como direito.
Segundo Farias e Rosenvald (2006, p. 35):
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Para Ihering, a posse seria um direito subjetivo real, pois contém os
seus três elementos estruturais: a) uma coisa como objeto — e não
uma prestação; b) sujeição direta e imediata do objeto ao seu titular
— o possuidor atua imediatamente sobre a coisa, sem necessidade da
colaboração de terceiros; c) eficácia erga omnes — o possuidor tem a
faculdade de exigir de todos da comunidade, um dever de abstenção,
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consistente em respeito à situação fática, permitindo-lhe o exercício
dos elementos constitutivos do direito que exteriorisa.

Entretanto, no ordenamento jurídico brasileiro, não há espaço para a
classificação da posse como direito real. Optou-se pelo sistema de numeração
taxativa dos direitos reais, e a posse não se encontra elencada no art. 1.225
do Código Civil. Da mesma forma, no título em que é tratada, não lhe é conferido status de direito, sendo-lhe conferido tratamento especial. Outrossim,
o art. 1.196 do Código Civil dispõe que “considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes
à propriedade”, do que se conclui que o conceito toma com base unicamente
o fato de agir como se proprietário fosse.
Desta feita, a posse caracteriza-se, em nosso ordenamento jurídico,
como fato jurídico estrito senso ou ato-fato jurídico, uma vez que a vontade
não é item relevante para a caracterização da posse, que surge meramente
de um estado fático.
Segundo Venosa (2008, p. 32):

Como a posse é considerada um poder de fato juridicamente protegido
sobre a coisa, distingue-se do caráter da propriedade, que é direito, somente se adquirindo e de acordo com as formas instruídas no ordenamento. Podemos afirmar que a posse constitui aspecto de propriedade
do qual foram suprimidas alguma ou algumas de suas características.

Venosa conceitua a posse como estado de fato, exteriorizador da
propriedade, protegido pelo ordenamento.
Para o mestre Caio Mário da Silva Pereira (2009), a tendência da
doutrina, como dos modernos códigos, é considerá-la um direito, contudo,
perdendo a importância o debate, resolvendo-se com a conclusão de que,
nascendo a posse de uma relação de fato, converte-se de pronto em uma
relação jurídica.

Conclusão

Conclui-se, com este modesto estudo, que o instituto da posse, ainda nos dias hodiernos, causa grande perplexidade entre os civilistas, não
havendo consenso sobre sua natureza e mesmo sobre sua conformação.
Entretanto, o Código Civil brasileiro de 2002, assim como o de 1916, optou,
entre as teorias clássicas, pela Teoria Objetiva de Ihering, mas, no que diz
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respeito à natureza jurídica da posse, apartou o seu estudo do estudo dos
direitos reais, e a caracterizou como situação de fato.
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A propriedade e o direito civil contemporâneo
Andréa Márcia Vieira de Almeida1

1 Introdução
A perspectiva do direito de propriedade sofreu diversas modificações ao longo da história. A visualização desse direito de maneira absoluta
e individualizada tornou-se superada, sendo que ao proprietário não mais
é permitida a utilização do bem de forma indiscriminada e individualista.
A visão liberal da propriedade, que acolhe os desejos da burguesia, bem-sucedida e vencedora na Revolução Francesa, aproveitada de modo especial
pelo Código Napoleônico, não alcança mais os anseios da sociedade do século
XXI, caracterizada por ser mais exigente, mais consciente e informada, mais
cidadã.
O Código Civil de 1916, por sua vez, apresentava por fundamento a
preservação dos direitos conquistados pela classe burguesa, defendendo a
existência de um Estado liberal, baseado na garantia da segurança jurídica
e da igualdade formal. Entretanto, as transformações sociais também tornaram essas garantias insuficientes para regular as novas relações jurídicas,
surgindo a necessidade de um Estado social e de uma garantia da dignidade
da pessoa humana e da igualdade material.

A Constituição Federal de 1988, posteriormente, estabeleceu, no
art. 1º, III, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil,
o princípio da dignidade da pessoa humana. Em consequência, alterou, no
sistema jurídico brasileiro, a visão individualista e patrimonialista do direito
civil para a visão humanitária, voltando-se para o ser humano, que passou a
ocupar o centro do ordenamento jurídico. O patrimônio deixou de ser o principal objeto de tutela jurídica, valorizando-se a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o direito de propriedade ganhou nova feição no ordenamento jurídico brasileiro, estando, ainda, em constante alteração, sempre
1
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em busca de melhor satisfazer os anseios da sociedade e o interesse público
e de tornar efetiva a sua função social.

2 O patrimonialismo, a dignidade da pessoa humana
e o neoconstitucionalismo

O direito desempenha e ao mesmo tempo sofre influência da sociedade, de maneira especial em decorrência dos valores definidos como
importantes ou dignos de tutela. Diante disso, é natural que ocorram modificações no transcorrer dos tempos, em face da realidade social. Por meio
das mudanças sociais advindas no início do século XX, a segurança jurídica e
a igualdade formal tornaram-se precárias para regular as relações jurídicas
de maneira satisfatória.
O Estado liberal cedeu lugar ao Estado social e a segurança jurídica à
busca pela justiça. Se, num primeiro momento, a igualdade formal voltava-se para o indivíduo, diante da tentativa de resguardá-lo frente ao Estado,
posteriormente essa proteção tornou-se insuficiente. Além da cobertura
perante o Estado, tornou-se imprescindível a busca pela igualdade material
do mesmo modo frente aos outros indivíduos (AMARAL, 1998).
O direito civil, ordenado pelo Código Civil de 1916, tinha por fundamento o pensamento liberal, que orientou as codificações do século XIX. Esse
pensamento predominou até a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu
o fundamento do ordenamento jurídico pátrio baseado na proteção plena da
pessoa humana, abandonando-se a proteção patrimonialista.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 1º, III, como um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade
da pessoa humana. Em consequência, alterou a visão individualista e patrimonialista do direito civil, voltando-se para o ser humano, que passou a ocupar
o centro do ordenamento jurídico. O patrimônio deixou de ser o principal
objeto de tutela jurídica, valorizando-se a dignidade da pessoa humana.

Se o patrimônio já foi considerado atributo da personalidade, quando
essa era abstratamente considerada, atualmente não se admite que a pessoa
não seja considerada de forma concreta, observando-se suas reais necessidades, anseios e sentimentos. É a chamada repersonalização do direito,
em que o ser humano volta a ser a razão de todo o ordenamento jurídico
(GOMES, 2008, p. 336).
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Nesse contexto, diante das relaçōes jurídicas patrimoniais, se deveria
observar a proteção da dignidade humana. Na verdade, diante da superioridade hierárquica dos preceitos constitucionais, toda a legislação infraconstitucional deve ser interpretada e aplicada de acordo com a Constituição, que
se apresenta no vértice da legislação e possui papel unificador no sistema
jurídico (GOMES, 2008, p. 337).
Esse é o fenômeno chamado neoconstitucionalismo. A expressão
“neoconstitucionalismo” corresponde ao estado do constitucionalismo contemporâneo, que apresenta características metodológico-formais e materiais.
O constitucionalismo atual opera sobre três premissas metodológico-formais fundamentais (a normatividade, a superioridade e a centralidade
da Constituição) e pretende concretizá-las elaborando técnicas jurídicas que
possam ser utilizadas no dia a  dia da aplicação do direito.
Do ponto de vista material, cumpre a observância de dois elementos:
a incorporação explícita de valores e opções políticas nos textos constitucionais relacionados com a dignidade humana e os direitos fundamentais e
a expansão de conflitos entre as opções normativas e filosóficas existentes
dentro do próprio sistema constitucional (BARCELLOS, 2008, p. 28).
Neste sentido, Ana Paula de Barcellos (2008, p. 9) resume o neoconstitucionalismo:

Em suma: a Constituição é norma jurídica central no sistema e vincula
a todos dentro do Estado, sobretudo os Poderes Públicos. E, de todas as
normas constitucionais, os direitos fundamentais integram um núcleo
normativo que, por várias razões, deve ser especificamente prestigiado. O que se acaba de resumir não representa qualquer novidade.
Ao contrário, cuidou-se apenas de sistematizar sucintamente dados
básicos do conhecimento já consolidado acerca do constitucionalismo
contemporâneo.

Essa fase da renovação do estudo do direito constitucional refletiu-se
no estudo dos demais ramos do direito, inclusive no ramo do direito civil, que
volta a ser analisado segundo uma perspectiva constitucional. Segundo essa
orientação, o estudo e a aplicação do direito civil devem ocorrer conforme
os princípios e regras consagradas no texto constitucional.
Nesses termos, nas relaçōes jurídicas, inclusive nas relações jurídicas
patrimoniais, o princípio da dignidade humana tem fundamental papel orientador. Por se tratar de preceito constitucional, que apresenta, no ordenamen31
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to jurídico, superioridade hierárquica, a legislação infraconstitucional deve
ser interpretada e aplicada de acordo com a Constituição e em observância
aos seus princípios fundamentais.

3 Algumas alterações decorrentes do Código Civil de 2002 e o
direito civil constitucional

Enquanto o Código Civil de 1916 tinha por fundamento a preservação
dos direitos conquistados pela classe burguesa, defendendo a existência de
um Estado liberal, baseado na garantia da segurança jurídica e da igualdade
formal, as transformações sociais tornaram essas garantias insuficientes
para regulamentar as novas relações jurídicas, surgindo a necessidade de
um Estado social, da garantia da dignidade da pessoa humana e da igualdade
material.
A constatação da impossibilidade de previsão e regulamentação de
todas as relações jurídicas fomentou a mudança do momento das codificações
para o surgimento de leis esparsas e estatutos (como o Estatuto da Criança
e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, entre outros), fazendo aumentar o número de normas e legislações extravagantes.
O sistema fechado, por conta da necessidade de segurança jurídica, cedeu espaço para o sistema aberto, composto por conceitos jurídicos
indeterminados e cláusulas gerais, a fim de abranger as diversas situações
jurídicas e de proteger efetivamente valores fundamentais, como a dignidade
da pessoa humana.
Apesar do momento de transição e do movimento de descodificação, o
Código Civil de 2002 foi criado, por meio da elaboração da Lei 10.406/2002.
Como salienta Daniela Vasconcellos Gomes (2008, p. 339), somente
a inserção desses valores já demonstra uma evolução significativa em relação ao Código Civil anterior. A sociabilidade traduz-se pelo predomínio do
sentido social sobre o individual, sem desconsiderar o valor fundamental da
pessoa humana. A eticidade refere-se ao abandono do formalismo técnico-jurídico, para assumir uma concepção mais aberta, com a valorização de
princípios éticos. Com a operabilidade, a norma deve ser de fácil compreensão e aplicação, a fim de evitar equívocos e dificuldades.
Houve, na verdade, uma influência dos enunciados prescritos na
Constituição Federal de 1988 sobre o direito privado, fazendo surgir o “di32
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reito civil constitucional”, que tem como alicerce a aplicação direta e imediata
dos princípios constitucionais a todas as relações jurídicas, inclusive as que
envolvem particulares.
A visão constitucionalizada do direito privado tem influenciado significativamente os provimentos legislativos contemporâneos, entre os quais
se destacam os microssistemas recentemente instituídos e o próprio Código
Civil de 2002, fortemente marcado pela socialização, materialização, despatrimonialização e funcionalização do direito, assim como pela eticidade
(BOTREL, 2006, p. 544).
Esta influência das normas constitucionais reflete a transição do
paradigma do Estado liberal para o Estado social, evidenciando, segundo
ressalta Sérgio Botrel (2006, p. 544), três características essenciais: relativização dos direitos privados pela sua função social, a vinculação ético-social
destes direitos e o recuo perante o formalismo do sistema de direito privado
clássico do século XIX.
Por outro lado, a necessidade de contribuição dos sujeitos de direito
para a definição dos conceitos jurídicos indeterminados confirma a natureza
deôntica dos princípios jurídicos contemporâneos, fruto de uma ideologia
socializadora do direito. A indeterminação de certos conceitos (cláusulas
abertas e conceitos jurídicos indeterminados) deve ser suprida pela contribuição das partes no caso concreto.
Ainda conforme acrescenta Sérgio Botrel (2006, p. 543), as cláusulas gerais diferem dos princípios gerais do direito em razão de as cláusulas
abertas serem uma “técnica legislativa” enquanto os princípios jurídicos são
espécies de normas, refletindo, muitas vezes, o sistema de ideias reinante
em determinado tempo e espaço.

4 A função social da propriedade no direito civil contemporâneo

Com as características predominantes no ordenamento jurídico do
período, a propriedade refletia o espírito individualista e patrimonialista,
sendo considerado um direito subjetivo absoluto. Com as alterações sofridas
pelo sistema jurídico, passou-se a exigir que a propriedade cumprisse a sua
função social.
Melhor dizendo, relativizando-se o individualismo predominante
como característica da propriedade, esta deveria também atender à sua
função social, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
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Para cumprir a sua função, a propriedade deve produzir de modo
a contribuir para a melhoria das condições sociais e não só para a de seu
titular, em respeito ao objetivo constitucional de construir uma sociedade
justa e solidária. A propriedade que não cumpre  sua função social não pode
ser tutelada pelo ordenamento, que submete os interesses patrimoniais aos
princípios fundamentais (GOMES, 2008, p. 340).
Por meio do art. 5º, XXII e XIII, da Constituição Federal de 1988, é
garantido o direito de propriedade, desde que também seja exercida a sua
função social. Já no inciso XXIV é estabelecido o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados determinados casos.
Ratifica-se, dessa maneira, a previsão do direito de propriedade como
um dos direitos fundamentais do homem, lateralmente à segurança e à liberdade, devendo buscar viabilizar o cumprimento do princípio da dignidade
humana, fundamento da República, previsto no art. 1º, III, da CF.
Entretanto, ultimamente, busca-se a concretização do princípio da
função social da propriedade, visto que a simples inclusão desse princípio no
texto constitucional, por si só, não atende, de maneira eficaz, às necessidades
da coletividade postas cotidianamente em evidência.
A Constituição Federal de 1988 foi um fato revolucionário, originando
a repersonalização no ordenamento jurídico, mas, até os dias atuais, não é
aplicada com eficiência. O Código Civil de 2002 aspirava inovação, tendo em
vista o espectro individualista e patrimonialista do Código Civil de 1916,
contudo o seu extenso período de tramitação não acompanhou as mudanças
oriundas da Constituição Federal de 1988 (FACHIN, 2003).
Alguns doutrinadores asseguram que a promoção da ascensão à alimentação, à educação básica, à saúde e à moradia faz parte das obrigações
essenciais do Estado direcionadas à concretização e à proteção do mínimo
existencial. Já tantos outros compreendem o salário mínimo, a assistência social e a previdência social. Porém, ultrapassando as questões citadas, torna-se
compreensível que os recursos materiais mínimos para a sobrevivência de
qualquer pessoa necessitam ser além disso atrelados à tal parte intocável da
dignidade. Deste modo, surge a necessidade de que seja garantido o mínimo
de promoção à propriedade, principalmente à moradia e aos instrumentos
de trabalho, para que seja preservado o cerne embrionário da vida digna do
homem (FEITOSA, 2012).
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Desse modo, o ordenamento jurídico deve assegurar um contíguo
mínimo de bens à pessoa, uma parcela mínima efetiva do patrimônio, a qual
deve ser protegida da influência de terceiros, a fim de atender às necessidades fundamentais do ser humano, de maneira que seja preservado o mínimo
essencial para garantir a dignidade humana.  
Como elucida Isabella Feitosa (2012), a função social da propriedade
acompanhou as mudanças sociais, que se refletiram no ordenamento jurídico,
surgindo a necessidade de se atender ao interesse público, passando a ser
um dos princípios orientadores do Estado de direito, conforme se verifica:
A função social da propriedade é obra da indigência de superação das
problemáticas geradas pelo liberalismo econômico, nascidas especialmente depois da Revolução Industrial.

Muitos pensam haver um antagonismo lógico entre as opiniões relativas ao direito subjetivo e a função. No entanto identificou-se somente
um paralelo ideológico entre o individualismo — que individualizou o
Estado liberal — e a visualização coletiva, social, do sujeito, inquietação
póstuma ao liberalismo.
O termo contemporâneo função social da propriedade tem sua fonte
nas mais remotas fontes de direito privado. Quando o homem, da forma
mais frugal possível, conduzia o rebanho de ovelhas da coletividade
já demonstrava a forma genuína de apropriação social dos bens, que
foi sendo ao longo do tempo substituída pelo caráter individualista
sem afastar a ideia de utilidade, de exploração adequada presente nas
concepções de função social que chegaram até os dias atuais.

A função social da propriedade não se trata apenas de mais um arranjo
constitucional, dentre os inúmeros estabelecidos pela detalhadíssima
Constituição brasileira. Muito pelo contrário, se trata de um ponto
chave de um sistema; vetor hermenêutico; norte axiológico. Ou seja:
princípio jurídico.

Dessa forma, o princípio da função social da propriedade orienta a
forma de atuação do Estado e influencia na interpretação e aplicação das
normas do sistema jurídico, em especial as formas de intervenção do Estado
na propriedade privada.
A Constituição Federal de 1988 coloca-se em favor do coletivo no
momento em que determina ser facultado ao Poder Público municipal a
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promoção da desapropriação do solo urbano no instante em que este deixar de cumprir a sua função social, estando não edificado, subutilizado ou
não utilizado. Por seguinte, no art. 5º, XXII, não obstante garanta o direito
de propriedade, a Constituição Federal só o assegura caso ocorra o atendimento a sua função social. A função social da propriedade emerge, de modo
efetivo, na legislação e no meio social brasileiros como espelho da pressão
e da problemática oriunda da própria sociedade (FEITOSA, 2012).
Não significa, entretanto, a exclusão do direito individual de propriedade do ordenamento jurídico vigente. Houve, em verdade, uma reanálise
desse direito, segundo a nova conjuntura social e diante da influência da
constitucionalização do direito civil. Por tal razão, o direito de propriedade
deve atender à sua função social da propriedade, sem sacrificar o interesse
público, mas em consonância com este.

5 Conclusão

O ordenamento jurídico brasileiro, em especial o Código Civil de 1916,
fundamentava-se na preservação dos direitos conquistados pela classe burguesa, defendendo a existência de um Estado liberal, baseado na garantia da
segurança jurídica e da igualdade formal.
As transformações sociais fizeram surgir a necessidade de um Estado
social, em busca da garantia da dignidade humana e da igualdade material.
A Constituição Federal de 1988 apresentou importante papel nessas
mudanças sociais, estabelecendo, em seu texto, como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ocorreu, dessa forma, significativa alteração no sistema jurídico brasileiro, mudando-se a visão individualista e patrimonialista do direito civil para
a visão humanitária, voltando-se para o ser humano, que passou a ocupar
o centro do ordenamento jurídico. O patrimônio deixou de ser o principal
objeto da tutela jurídica, valorizando-se a dignidade da pessoa humana.
Nesse contexto, o direito de propriedade ganhou nova feição no ordenamento jurídico, estando, ainda, em constante alteração, sempre em
busca de melhor satisfazer os anseios da sociedade e o interesse público e
de tornar efetiva a sua função social.
Passou-se a exigir, dessa forma, que a propriedade cumprisse a sua
função social, de modo a contribuir para a melhoria das condições sociais e
36
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não só para a de seu titular, em respeito ao objetivo constitucional. A propriedade que não cumpre sua função social não pode ser tutelada pelo ordenamento, que submete os interesses patrimoniais aos princípios fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal.
A preocupação, então, passou a ser a busca pela concretização do
princípio da função social da propriedade, visto que a simples inclusão desse
princípio no texto constitucional, por si só, não atende, de maneira eficaz, às
necessidades da coletividade postas cotidianamente em evidência. Por tal
razão, constata-se que o direito de propriedade está em constante mudança,
sofrendo influências conforme as alterações sociais e culturais.
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Ativismo judicial e o STF
Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

Inicialmente, destaco que o STF deste século é diferente do STF do
século passado, que era fechado, arcaico, distante da população. Destaco que
o referido Tribunal está de portas abertas para o público, ou seja, qualquer
pessoa pode acompanhar os debates, os julgamentos, inclusive pela televisão,
ao contrário de outros países, como, por exemplo, EUA e Itália. Cito, ainda,
que o Pretório Excelso está disponível por meio de rádio e internet. É um
novo modelo democrático, implantado pelo STF, em que todos podem ter
acesso a ele. Saliento que tal modelo somente foi possível com a promulgação da CF 1988.
Dito isto, com a implantação desse novo modelo democrático, aberto
a todos, mudou também sua forma de atuação no que tange a sua jurisdição
constitucional, prevalecendo a teoria substancialista em detrimento da teoria
procedimentalista (simplesmente assegura os procedimentos necessários à
garantia da democracia). De acordo com a teoria vencedora, o julgador pode
e deve ingressar no conteúdo dos direitos constitucionais de nomenclatura
aberta, concretizando-os, independentemente dos custos, ressalvado justo
motivo aferível de maneira objetiva.
Nesse contexto, deve-se dar concretização aos direitos fundamentais,
principalmente aos direitos sociais, econômicos e culturais, que dependem de
prestações positivas do Poder Público. As normas constitucionais de caráter
programático não podem ser meras promessas sem chance de concretização.
Além do mais, é dever dos poderes públicos garantir aos cidadãos um
mínimo de condições materiais para que possam sobreviver com dignidade.
Não sendo garantido esse mínimo existencial por quem de direito, torna-se
legítima a atuação do Poder Judiciário de modo a viabilizar o acesso aos bens
negados de maneira injusta pelo Estado.
Nessa seara, destaco o voto do ministro Celso de Mello, proferido no
julgamento da ADPF 45:
1

Juiz federal substituto.
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EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO
CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA
HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS.
CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA
DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO
CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). DECISÃO: Trata-se de arguição
de descumprimento de preceito fundamental promovida contra veto,
que, emanado do Senhor Presidente da República, incidiu sobre o § 2º
do art. 55 (posteriormente renumerado para art. 59), de proposição
legislativa que se converteu na Lei 10.707/2003 (LDO), destinada a
fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da lei orçamentária anual
de 2004. O dispositivo vetado possui o seguinte conteúdo material: “§
2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações
e serviços públicos de saúde a totalidade das dotações do Ministério
da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com
recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza”. O autor da
presente ação constitucional sustenta que o veto presidencial importou
em desrespeito a preceito fundamental decorrente da EC 29/2000, que
foi promulgada para garantir recursos financeiros mínimos a serem
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Requisitei, ao Senhor
Presidente da República, informações que por ele foram prestadas a
fls. 93/144. Vale referir que o Senhor Presidente da República, logo
após o veto parcial ora questionado nesta sede processual, veio a remeter, ao Congresso Nacional, projeto de lei, que, transformado na
Lei 10.777/2003, restaurou, em sua integralidade, o § 2º do art. 59 da
Lei 10.707/2003 (LDO), dele fazendo constar a mesma norma sobre
a qual incidira o veto executivo. Em virtude da mencionada iniciativa
presidencial, que deu causa à instauração do concernente processo legislativo, sobreveio a edição da já referida Lei 10.777, de 24/11/2003,
cujo art. 1º — modificando a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias
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(Lei 10.707/2003) — supriu a omissão motivadora do ajuizamento
da presente ação constitucional. Com o advento da mencionada Lei
10.777/2003, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, editada para reger a
elaboração da lei orçamentária de 2004, passou a ter, no ponto concernente à questionada omissão normativa, o seguinte conteúdo material: “Art. 1º O art. 59 da lei 10.707, de 30/07/2003, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos: ‘Art.59. [...] § 3º Para os efeitos do
inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços públicos
de saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos
os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a parcela
das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. § 4º A demonstração da observância do
limite mínimo previsto no § 3º deste artigo dar-se-á no encerramento
do exercício financeiro de 2004.’ (NR)” (grifei). Cabe registrar, por
necessário, que a regra legal resultante da edição da Lei 10.777/2003,
ora em pleno vigor, reproduz, essencialmente, em seu conteúdo, o
preceito, que, constante do § 2º do art. 59 da Lei 10.707/2003 (LDO),
veio a ser vetado pelo Senhor Presidente da República (fls. 23v.). Impende assinalar que a regra legal em questão — que culminou por
colmatar a própria omissão normativa alegadamente descumpridora
de preceito fundamental — entrou em vigor em 2003, para orientar,
ainda em tempo oportuno, a elaboração da lei orçamentária anual
pertinente ao exercício financeiro de 2004. Conclui-se, desse modo,
que o objetivo perseguido na presente sede processual foi inteiramente
alcançado com a edição da Lei 10.777, de 24/11/2003, promulgada
com a finalidade específica de conferir efetividade à EC 29/2000, concebida para garantir, em bases adequadas — e sempre em benefício
da população deste País — recursos financeiros mínimos a serem necessariamente aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Não
obstante a superveniência desse fato juridicamente relevante, capaz
de fazer instaurar situação de prejudicialidade da presente arguição
de descumprimento de preceito fundamental, não posso deixar de
reconhecer que a ação constitucional em referência, considerado o
contexto em exame, qualifica-se como instrumento idôneo e apto a
viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no
texto da Carta Política, tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham
a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria Constituição
da República. Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal
Federal põe em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a esta Corte, que
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não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos
econômicos, sociais e culturais — que se identificam, enquanto direitos
de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas
(RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) —, sob pena de o Poder
Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer,
de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional:
“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. – O desrespeito à
Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante
inércia governamental“.

Continua o douto ministro em seu brilhante voto:

A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo
com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e
os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal,
que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. – Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias
à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência,
de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou
non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode
ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. [...] – A omissão do Estado — que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional — qualifica-se como
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis
que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede,
por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos
postulados e princípios da Lei Fundamental. (RTJ 185/794-796, rel.
min. Celso de Mello, Pleno) É certo que não se inclui, ordinariamente,
no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário — e nas desta
Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05,
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem
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os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.
Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta
Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no
texto da Carta Política “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria
Lei Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, rel. min. Celso de
Mello). Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas,
significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN
HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New
York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre
onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais
e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas
individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos,
sociais e culturais — além de caracterizar-se pela gradualidade de seu
processo de concretização — depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias
do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese — mediante
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa — criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário
e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo,
que a cláusula da “reserva do possível” — ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de
direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de Ana Paula de Barcellos (“A
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002, Re43
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novar): “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência
que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar
que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se
pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em
seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e
da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na
promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência.
Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos
gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,
relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se
deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível” (grifei). Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo
de concretização dos direitos de segunda geração — de implantação
sempre onerosa —-, traduzem-se em um binômio que compreende, de
um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida
em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade
financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele
reclamadas. Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais
e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem
configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a
possibilidade estatal de realização prática de tais direitos. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções
políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela
absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem
a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem
de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar,
comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais,
afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal
ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intan44
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gível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência
do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado — e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico —, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. [...] (ADPF 45 MC, relator(a): min. Celso
de Mello, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191).

Vale destacar, ainda, que diversos doutrinadores, como, por exemplo,
Saul Tourinho, ainda não veem o STF como um tribunal ativista, mas como
um simples guardião da Constituição Federal. Outra crítica, com a qual não
concordo, seria o enfraquecimento da democracia com a intromissão do
Poder Judiciário nos assuntos que deveriam ser discutidos pelo Parlamento.
Por fim, destaco que ainda há muito a avançar, mas não tenho dúvidas que o nosso Supremo Tribunal continuará a evoluir na sua jurisdição
constitucional.
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O direito à segurança alimentar no Brasil
Arthur Pinheiro Chaves1

1 Princípios e disposições gerais de ordem constitucional
A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, não trouxe a
previsão explícita do direito à segurança alimentar, podendo-se, entretanto,
vislumbrá-lo implicitamente no rol de direitos individuais previstos no art.
5º que considera como direitos fundamentais a inviolabilidade do direito
à vida e à saúde, cabendo ao Estado o dever de garanti-los, bem como em
outros dispositivos constitucionais relacionados no Titulo da Ordem Social2.

No que concerne à proteção do consumidor, também ligada à preservação da segurança alimentar, a Constituição de 1988 contemplou pela
primeira vez na história constitucional do país a sua previsão expressa no
art. 5º, XXXII: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
Inserida dentre os princípios da Ordem Econômica, consoante disposto no
inciso V do art. 170 da CF/88, a defesa do consumidor só pode ser atendida
de forma satisfatória, observada existência digna e os ditames da justiça
social, conforme previsão do caput do mencionado artigo, considerando-se
o direito à segurança alimentar, ante a sua intrincada relação com direitos
fundamentais como a saúde e a vida.

No que concerne à distribuição de competência legislativa relacionada
ao tema, dispõe o art. 24 da Carta Maior que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por
dano ao consumidor (inciso VIII), bem como defesa da saúde (inciso XII),
sendo os Estados membros titulares de competência suplementar, comple1

2

Juiz federal. Doutorando em Direito Público pela Università degli Studi di Pavia – Membro do grupo
de estudo em direito comparado “Progetto Saltum in Tema di Sicurezza Alimentare” da Università
degli Studi di Pavia e Região da Lombardia/Itália.

O direito à segurança alimentar pode ser vislumbrado, ainda que de forma indireta, nos arts. 3º; 5º,
caput XXII; 6º; 7º, IV; 23, VIII e X; 170; 184; 186; 193; 196; 200, VI; 203; 208, VII; 226, § 8º, e 227 da
CF/88, bem como o art. 79 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
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mentar ou supletiva, conforme o caso, em relação aos temas mencionados
(§§ 1º, 2º e 3º do art. 24 da CF/88).

Na esfera administrativa a Constituição Federal estatui, no seu art.
23, a atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para cuidar da saúde e assistência pública (inciso II); fomentar a
produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (inciso VIII) e
combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos (inciso X).
1.1 Direito humano à alimentação adequada (DHAA)

Com a proposta de emenda à Constituição (PEC), aprovada no ano
de 2010, houve a inclusão explicita do direito à alimentação na Constituição
Federal (Emenda Constitucional  64/2010) em seu art. 6º3, marcando-se
o perfil da segurança alimentar no país, que além de visar à garantia da
qualidade ganhou aspecto nitidamente social, no sentido da necessidade
de adoção de políticas públicas que visem garantir um mínimo existencial
digno relativo ao consumo diário de alimentos, em imposição de caráter
positivo para o Estado4.

A positivação constitucional explicitou a noção de direito humano
à alimentação adequada (DHAA), entendido como o direito fundamental à
alimentação saudável, fácil de ser conseguida, de qualidade, em quantidade
suficiente, de modo permanente e regular, sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social e respeitando a diversidade cultural do país. No
dizer de Ela Wiecko Volkmer de Castilho (2011), o perfil assumido pelo DHAA
3

4

Com a inserção o art. 6º passou a ter a seguinte redação, introduzido o termo alimentação: “São
direitos sociais a alimentação, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição”. Regulamenta referido dispositivo, no aspecto do combate à fome, a Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – Losan – Lei 11.346 de 15/09/2006.

Pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – Segurança Alimentar 2004, revelou que cerca de 72 milhões de brasileiros, aproximadamente 40% da população, vive com algum grau de insegurança alimentar, no sentido de falta de
alimento. Destes, 14 milhões, ou seja, 7,7% da população vive em estado de insegurança alimentar
grave, o que reforça a importância da Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/trabalhoerendimento/pnad2004/suplalimentar2004/supl>. Acesso em: 5 out. 2011.
Explicita previsão constitucional. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2004/suplalimentar2004/supl>. Acesso em 5 de out. 2011.
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[...] é representativo da natureza dos direitos humanos: universalidade,
indivisibilidade, interdependência e interrelação em sua realização.
Com efeito, difícil realizar o DHAA sem a perspectiva do direito à saúde, do direito ao meio ambiente equilibrado, do direito à diversidade
cultural e dos outros direitos econômicos, sociais e culturais.

Não restou, contudo, isenta de críticas a mencionada positivação
constitucional, ante o seu caráter eminentemente programático, com a possibilidade do efeito paradoxal de esvaziamento do direito previsto, em face
da dificuldade de seu efetivo cumprimento por parte do Estado e da mera
satisfação política atingida com sua previsão.
Contra a restrição apontada, contudo, se podem colher diversos argumentos, na medida em que, como aponta George Marmelstein (2008) “as
alegações de negativa de efetivação de um direito econômico, social e cultural
[...] devem ser sempre analisadas com desconfiança. Não basta simplesmente
alegar que não há possibilidades financeiras, é preciso demonstrá-la”.
A crítica do esvaziamento direito positivado, pelo caráter eminentemente programático, pode ser rebatida, ademais, com a adoção de noções
como a de mínimo existêncial, em que se defende que o conteúdo essencial
dos direitos sociais têm um grau de fundamentalidade capaz de gerar, por
si só, direitos subjetivos aos respectivos titulares. O direito à alimentação,
como manifestação do minimo existêncial, se identificaria então com a preservação de um requisito básico para a afirmação plena do potencial de
desenvolvimento físico do ser humano e da preservação de sua dignidade5,
cabendo ao Estado a sua preservação incondicional, provendo as condições
para que indivíduos e comunidades recuperem a capacidade de produzir ou
adquirir a sua própria alimentação, nas situações em que seja inviabilizado
o acesso a uma alimentação e nutrição dignas, especialmente em circunstâncias estruturais de penúria, sem poder se ater a restrições de caráter
exclusivamente orçamentário e financeiro6.
Outro argumento que se pode opor reside na garantia do princípio da
proibição de retrocesso social em relação ao direito à alimentação. Referido
5

6

Na lição de F. Valente (2002, p. 137): “o acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na
medida em que a alimentação constitui-se no próprio direito à vida. Negar este direito é antes de
mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a própria vida”.

O Supremo Tribunal Federal tem adotando a teoria do minimo existêncial, como se percebe do decidido na Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 54, rel. min. Celso de Mello.

49

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

princípio está centrado no reconhecimento do grau de vinculação do legislador aos ditames constitucionais relativos aos direitos sociais, significando
que uma vez alcançado determinado grau de concretização de uma norma
constitucional definidora de direito social, de prestação a ser seguida pelo
Estado e pela sociedade, fica o legislador proibido de suprimir ou reduzir
essa concretização sem a criação de mecanismo equivalente ou substituto7.
No dizer de J. J. Gomes Canotilho (2001, p. 539)

[...] os direitos sociais apresentam uma dimensão subjetiva, decorrente
da sua consagração como verdadeiros direitos fundamentais e da radicação subjetiva das prestações, instituições e garantias necessárias
à concretização dos direitos reconhecidos na Constituição, isto é, dos
chamados direitos derivados à prestações, justificando a sindicabilidade judicial da manutenção de seu nível de realização, restando
impedida qualquer tentativa de retrocesso social. Assumem, pois, a
condição de verdadeiros direitos de defesa contra as medidas de natureza retrocessiva, cujo objetivo seria a sua destruição ou redução.

Ademais, como afirmado por Bobbio (2004, p. 29), a mera previsão
dos direitos humanos tem a grande função prática de emprestar uma força
particular às reivindicações dos movimentos sociais.
Percebe-se, portanto, que a crítica à positivação do direito à alimentação pelo seu caráter eminentemente programático não pode servir como
forma de neutralização, a priori e pela via interpretativa, do direito social
como recém reconhecido pela Constituição. A postura a ser adotada é no
sentido contrário, levando-se em conta a realidade social e econômica do
país. Há que se partir do texto constitucional e de como ele passou a consagrar o direito fundamental à alimentação para procurar efetivá-lo, inclusive
com o auxílio de conceitos como os do princípio do mínimo existêncial e da
proibição de retrocesso, estabelecendo que o Estado pode e deve efetivar o
direito à alimentação, ainda que se deixe espaço para discussão dos limites e
possibilidades, sem, contudo, se perder de vista o fim último de implementação do acesso universal aos alimentos que a previsão do direito constitucio7

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou o primeiro pronunciamento sobre a matéria por meio do
acórdão prolatado na ADI (Ação direta de inconstitucionalidade) 2.065-0-DF, relator originário,
ministro Sepúlveda Pertence, que admitia a inconstitucionalidade de lei que simplesmente revogava lei anterior necessária à eficácia plena de norma constitucional e reconhecia uma vedação
genérica ao retrocesso social. Outras decisões do STF trataram do tema, como as ADIs 3.105-8-DF
e 3.128-7-DF, o MS 24. 875-1-DF e, mais recentemente, a ADI 3.104-DF.
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nal representa, entendido de forma ampla, englobando não só alimentação
segura do ponto de vista sanitário, com formas de produção ambientalmente
sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados, mas também considerando o acesso
físico e econômico como condição essencial a ser atendida, ou seja, direito
à alimentação acessível física e financeiramente, com acesso permanente e
regular, de forma socialmente justa.

2 Legislação infraconstitucional e regulamentos
2.1 Evolução histórica legislativa

Vista a previsão de ordem constitucional, para entender e qualificar
melhor a exposição do tema da segurança alimentar no Brasil, necessário
se faz, ainda, uma breve retrospectiva histórica dos diplomas legais que
regulam a matéria.
Um dos primeiros diplomas a tratar sobre o tema foi a Lei 1.283,
de 18/12/1950, que dispunha sobre a inspeção industrial e sanitária dos
produtos de origem animal.
Posteriormente, adveio o Decreto-lei 986, de 12/10/1969, que instituiu normas básicas sobre alimentos, objetivando “a defesa e a proteção da
saúde individual e coletiva, no tocante a alimentos, desde a sua elaboração
até o seu consumo” (art. 1º Decreto-lei 986/1969). Regulamentou, ademais, o
registro e o controle dos alimentos, a respectiva rotulagem, o uso de aditivos,
os padrões de identidade e qualidade, a ação fiscalizadora, com a previsão
de procedimento, infrações e penalidades, bem como a regulamentação dos
estabelecimentos produtores.
Mais adiante, foi editada a Lei 6.437, de 20/08/1977, que configura
infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas.
Já sob o novo regime constitucional, em 1990, tem-se a edição da Lei
8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção e defesa do consumidor
(CDC – Código de Defesa do Consumidor), regulando, entre outros aspectos,
o direito à informação no que concerne ao consumo de alimentos.
No mesmo ano vem editada a Lei 8.080, de 19/09/1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, conhecida
51
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como Lei Orgânica da Saúde, que em seu art. 6º, IV, inclui no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a vigilância nutricional e a
orientação alimentar.
A obrigação do Estado brasileiro de proteger e promover a segurança alimentar voltada para a situação específica de vulnerabilidade da
criança e do adolescente (art. 4º), bem como da gestante e nutriz (art. 8º,
§ 3º), encontrou ressonância com a edição da Lei 8.069/1990, conhecida
como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Lei 9.782, de 26/01/1999, definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A etapa seguinte advém com a edição da Lei 11.105, de
24/03/2005. Regulamentando os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225
da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos
de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente
modificados – OGM e seus derivados, criando o Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, reestruturando a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio e dispondo sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB.
A Lei 10.689, de 13/06/2003 cria o Programa Nacional de Acesso
à Alimentação – PNAA. Na esteira do mencionado diploma, em seguida,
vem editada a Lei 11.346, de 15/09/2006 que cria o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. No mesmo âmbito, Lei
10.836/2004 que cria o Programa Bolsa Família (Renda Mínima).
Do exposto, percebe-se que a evolução da legislação federal que
rege a matéria se deu de um estágio inicial de preocupação de caráter
estritamente administrativo-sancionatório, para posterior assunção de
enfoque notadamente marcado pela ligação do direito à segurança alimentar com direitos de natureza coletiva e difusa como o direito à saúde,
o direito ambiental, a proteção do consumidor, da criança e do adolescente e a regulamentação de organismos geneticamente modificados8.
8

No que concerne ao aspecto instrumental (processual), vale destacar, ainda, o importante marco
do advento da Lei 7.347 de 24/07/1985, que disciplina a ação civil pública, dando não só ao Ministério Público, mas também a associações ligadas à proteção dos direitos difusos e coletivos
elencados, poderoso meio processual inspirado nas class actions.
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2.2 Segurança alimentar e direito do consumidor
Dentre os artigos constantes do Código de Defesa do Consumidor
– CDC (Lei 8.078/1990) mais diretamente relacionados com a segurança
alimentar, merecem destaque aqueles relacionados ao direito à informação,
como o disposto no art. 6º, I e III, que diz que

[...] são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem [...]

assim como o disposto no art. 8º, que aduz que

[...] os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as
informações necessárias e adequadas a seu respeito [...]

acrescentando que “em se tratando de produto industial, ao fabricante cabe
prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos
apropriados que devam acompanhar o produto”9.
Forma de materialização do direito à informação em matéria de segurança alimentar ocorre através da rotulagem nutricional adequada, completa,
clara e precisa, na medida em que os rótulos são elementos essenciais de
comunicação entre fornecedores de alimentos e consumidores e através da
rotulagem nutricional adequada se pode facilitar o conhecimento das propriedades nutricionais dos alimentos, permitindo-se o seu consumo seguro.
Nesse sentido dispõe o art. 31 do CDC que

[...] a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

9

A respeito do tema vale conferir: Filomeno (1991), bem como E. SAAD. Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor. São Paulo: LTr.
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2.2.1 Direito do consumidor e regulamentação da rotulagem
alimentar
Dispõe o art. 55, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor que a

[...] União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e
controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de
produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar
do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

Com fulcro nesse dispositivo destaca-se a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, órgão no Brasil responsável, entre
outras funções, pela regulação da rotulagem de alimentos, a qual editou
a Resolução – RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) 360/200310, que
estabelece a obrigatoriedade e a regulamentação básica concernente à
rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja sua origem, embalados na ausência do cliente e prontos para
serem oferecidos aos consumidores (art. 1º), bem como torna explícito
que o descumprimento de referida obrigação constitui infração sanitária,
sujeita às sanções previstas na Lei 6.437/1977, a qual estabelece no seu
art. 10, XV, as penalidades administrativas de advertência, inutilização do
produto, interdição do produto, e/ou multa para a infração sanitária “de
rotular alimentos e produtos alimentícios contrariando as normas legais
e regulamentares”, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis (art. 2º da Lei 6.437/1977).
De acordo com a resolução a rotulagem nutricional compreende a
declaração de valor energético e nutrientes, bem como a declaração de propriedades nutricionais (informação nutricional complementar), devendo
ser declarados obrigatoriamente os seguintes nutrientes, caso presentes:
valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio (art. 3º da RDC 360/2003).
A informação nutricional, ademais, deve ser expressa por porção
do alimento em gramas ou mililitros, indicando a quantidade média do
alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, maiores de 36
10

Referido ato foi editado levando em consideração a necessidade de se estabelecer a uniformização
da rotulagem nutricional que devem ter os alimentos embalados que sejam comercializados no
âmbito do MERCOSUL, com o objetivo de facilitar a sua livre circulação e evitar obstáculos técnicos ao comércio, conforme Resoluções GMC 44/03 e 46/03.

54

II Jornada de Direito Civil

meses, em cada ocasião de consumo. Deve-se incluir o percentual de valor
diário, bem como a medida caseira correspondente normalmente utilizada
pelo consumidor para medir alimentos, como fatias, unidades, pote, xícaras,
copos, colheres de sopa, de forma a auxiliar o melhor entendimento das
informações nutricionais.
Além da informação nutricional obrigatória, o rótulo dos alimentos
deve conter a lista de ingredientes que compõem o produto, permitindo ao
consumidor identificar a presença de elementos e adequando o seu consumo a eventual restrição de saúde, como no caso da presença do açúcar em
relação ao portador do diabetes mellitus.
Deve constar da rotulagem, ademais, a origem, ou seja, a informação
de procedência que permita que o consumidor saiba quem é o fabricante do
produto e onde ele foi fabricado, facilitando o seu acesso. O prazo de validade,
em que deve constar pelo menos o dia e o mês, quando o prazo de validade
for inferior a três meses, e o mês e o ano para produtos que tenham prazo
de validade superior a três meses, bem como o lote de produção, facilitando
o recolhimento e análise do produto, na hipótese de ocorrência de algum
problema com o respectivo lote.
A propaganda nutricional, por sua vez, não pode apresentar palavras
ou qualquer representação gráfica que possa tornar a informação falsa, ou
que possa induzir o consumidor ao erro, nem se devem destacar em propaganda na rotulagem propriedades que os alimentos não possuam ou não
possam ser demonstradas, como indicar que o alimento possui propriedades
medicinais ou terapêuticas ou aconselhar o seu consumo como estimulante
para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou com ação curativa.
2.3 Organismos geneticamente modificados (OGM) e segurança
alimentar

O tema concernente aos OGM (organismos geneticamente modificados) põe em estreita relação o meio ambiente, saúde e a segurança alimentar,
como se percebe do disposto no art. 225 da Constituição Federal que estabelece a necessidade do controle de produção, comercialização e emprego
de técnicas que comportem “risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente” (inciso V). A relação se revela mais nítida na aplicação do princípio da precaução, que além de encontrar direta derivação constitucional
(do mencionado art. 225), passou a ser ius scriptum no Brasil com assinatura
da Convenção sobre a Diversidade Biológica, por ocasião da Conferência das
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Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO/92, a qual
foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto 2.519, de
16/03/1998.
O princípio da precaução aponta no sentido de que, havendo incerteza científica sobre determinada prática de potencial danoso, devem ser
adotadas medidas técnicas e legais para prevenir e evitar perigo de dano à
saúde antes mesmo da existência de provas irrefutáveis de sua nocividade11.
O princípio da precaução, contudo, não implica na proibição absoluta de se
utilizar tecnologia nova que implique na manipulação de OGM. O princípio
não pode ser interpretado, à luz da Constituição brasileira, como uma proibição absoluta do uso de tecnologia na agricultura, por exemplo, porque o
constituinte estabeleceu que a política agrícola leve em conta, principalmente, o incentivo à pesquisa e à tecnologia (art. 187, II, da CF/88), bem como
estatuiu a necessidade de compatibilização dos interesses dos consumidores
com o desenvolvimento econômico e tecnológico do país (art. 170, V, c./c.
art. 218 da CF/88).
Em nível infraconstitucional, a primeira norma específica sobre o
tema foi a Lei 8.974/1995, posteriormente revogada pela Lei 11.105/2005,
que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM, regulamentada pelo Decreto 5.591/2005.
A lei conceitua OGM (organismo geneticamente modificado) como
todo organismo cujo material genético (ácido desoxirribonucléico – ADN e
ácido ribonucléico – ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de
engenharia genética. Derivado de OGM, por sua vez, é todo produto obtido
de OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação ou que não
contenha forma viável de OGM (art. 3º, IV e V, da Lei 11.105/2005).
Os interessados em realizar atividade que envolva OGM e seus derivados relacionados, inclusive, ao desenvolvimento tecnológico e à produção
industrial de alimentos, deverão requerer autorização à Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio. As organizações públicas e privadas,
nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras
de atividades ou de projetos ligados a OGM, por sua vez, devem exigir dos
patrocinados a apresentação de Certificado de Qualidade em Biosseguran11

A respeito do conceito do princípio de precaução e de sua relação com o princípio de prevenção
vale conferir lição do Prof. Giovanni Cordini em in G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio (2008, p. 192).
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ça, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos
eventuais efeitos decorrentes do descumprimento da Lei 11.105/2005 (art.
2º, §§ 2º e 3º).

A CTNBio – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança é instância
colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, integrante do
Ministério da Ciência e Tecnologia, com atribuição para prestar apoio técnico
no estabelecimento de normas referentes à autorização para atividades que
envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na
avaliação de risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente
(arts. 10 e 14, XX, da Lei 11.105/2005), através de testes de biossegurança,
como o da equivalência substancial12.
Além da CTNBio, a lei cria o Conselho Nacional de Biossegurança
(CNBS) para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB) cabendo-lhe analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos
da conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional,
os pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus derivados (art.
8º da Lei 11.105/2005).

A lei em análise prevê como sanções decorrentes de infrações administrativas pelo descumprimento dos seus dispositivos, além de medidas
de natureza cautelar, a apreensão de OGM e seus derivados, a suspensão de
venda de OGM e seus derivados, embargo da atividade, interdição parcial
ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão do
registro, licença ou autorização e cancelamento de registro, licença ou autorização (art. 21, parágrafo único, III a VIII, da Lei 11.105/2005).
Por fim, de forma a garantir o direito à informação, prevê a lei a
criação do Sistema de Informações em Biossegurança – SIB, no âmbito do
Ministério da Ciência e Tecnologia, destinado à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, monitoramento
e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados.

Ainda relacionado ao direito à informação, o art. 40 da lei estatui que
os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados
12

Elaborado pela OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico) em 1993 e
adotado pela FAO e pela OMS em 1996 para se comparar alimentos derivados dos recentes avanços da biotecnologia com seus análogos convencionais.
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deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos13. A informação
deverá constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o
símbolo definido mediante ato do Ministério da Justiça14. A informação
também deverá constar do documento fiscal, de modo a acompanhar
o produto ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva. O
consumidor deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene no
local reservado para a identificação dos ingredientes (art. 2º, Decreto
4.680/2003).
No âmbito jurisprudencial, vale destacar a respeito do tema OGM,
decisão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região15, no ano de
2004. Tratou-se de processo originado de apelações cíveis interpostas
pela União Federal e por duas empresas ligadas ao agronegócio, impugnando sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec.  O ato jurídico posto sub
judice foi objeto de processo administrativo no qual a ré-apelante, na
qualidade de possuidora do Certificado de Qualidade em Biossegurança,
requereu à CTNBio a liberação comercial de soja geneticamente modificada, tolerante ao herbicida Roundup Ready e qualquer germoplasma
derivado do mesmo princípio de manipulação laboratorial.
A 5ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, por maioria, deu
provimento às apelações, apontando para a desnecessidade da realização do prévio estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto
ambiental (EIA/RIMA) generalizado para a liberação comercial de toda
soja geneticamente modificada, ficando tal exigência a critério dos órgãos
dotados de competência legal e técnica de exigi-los, sempre e quando
indispensáveis, à luz de cada caso concreto, fundamentando-se a decisão, basicamente, na necessidade de equilíbrio entre os princípios de
precaução, proteção ao consumidor e desenvolvimento econômico.

13
14

15

Regulamentando tal dispositivo o Decreto 4.680/2003.

A Portaria 2.658/2003 define o símbolo de que trata o art. 2º, § 1º, do Decreto 4.680, de 24/04/2003.
A Instrução Normativa 01/2004 define os procedimentos complementares para aplicação do Decreto 4.680, de 24/04/2003.
AC (Apelação Cível) 1998.34.00.037682-0/DF, da relatoria da Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida.
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3 Órgãos de regulamentação, fiscalização e controle
3.1 A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
A Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão responsável no Brasil pela vigilância sanitária na fabricação, distribuição e comercialização de alimentos de origem não animal ou vegetal, que sofreram
processo de industrialização. Criada pela Lei 9.782, de 26/01/1999, com
natureza jurídica de autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério
da Saúde, caracteriza-se pela maior independência administrativa, em relação a outros tipos de autarquia, em face da estabilidade de seus dirigentes
e autonomia financeira, bem como pelo exercício de atividade reguladora
(arts. 3º e 4º da Lei 9.782)16.
A agência tem por finalidade institucional, no que diz respeito à garantia da segurança alimentar, promover a proteção da saúde da população,
por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem
como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras (arts. 1º, 3º, 6º e 7º,
I, da Lei 9.782/1999).
Essa atuação é compartilhada com outros órgãos da Admiração Publica, tanto federal, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), bem como dos Estados e Municípios, integrando o denominado
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cujo papel de coordenação cabe
à agência.  A agência pode delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios a execução de atribuições que lhe são próprias, excetuadas as
relativas ao controle da importação e exportação de produtos e controle e
fiscalização de medicamentos (art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.782/1999).
Cabe à Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, incluídos os alimentos, bebidas
16

A agência surge num contexto de criação de agências reguladoras da Administração pública federal no Brasil, resultado direto do processo de retirada do Estado da economia e de proposta de
modernização do aparelho estatal, característicos do neoliberalismo. O sistema foi adotado nos
moldes do modelo norte-americano regulador, marcado por agências dotadas de notável poder
de fiscalização, regulamentação e por vezes pela arbitragem e mediação. O exercício de referidos
poderes vem delimitado por lei, da qual resulta a concepção de cada agência.  
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e águas envasadas17, destacando-se neste aspecto o controle e fiscalização
dos aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia alimentar (art. 7º da
Lei 9.782/1999)18.
Cabe ainda à agência aprovar as alegações de propriedade funcional
ou de saúde dos alimentos para que constem de sua rotulagem. Os registros de alimentos com alegações são realizados mediante procedimento de
comprovação de segurança de uso e de eficácia, através de relatório técnico
científico apresentado pela empresa interessada, atendendo aos critérios
estabelecidos pela Anvisa (Resoluções 17/1999, 18/1999, 19/1999).
A Lei 9.782, de 26/01/1999, em seu art. 7º, X, estabelece, ainda, a
atribuição a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para conceder e cancelar
o Certificado de Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação. A certificação,
após respectivo procedimento, garante por escrito, ou de forma equivalente, que os alimentos ou os sistemas de controle de alimentos atendem aos
requisitos estabelecidos pela agência relativos à inocuidade para a saúde.
Baseia-se na inspeção contínua em uma linha, na auditoria dos sistemas de
garantia de qualidade e na análise dos produtos acabados. A validade da
certificação é de dois anos.
São ainda atribuições da Anvisa relativas à segurança alimentar anuir
com a importação e exportação inclusive de alimentos, bebidas e águas envasadas; proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e
a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação
pertinente ou de risco iminente à saúde; cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de funcionamento de empresas, em caso de
17

18

Dentre as portarias adotadas pela Agência, no âmbito de seu poder regulamentar, no que concerne
à segurança alimentar, merecem destaque Portaria 396, de 30/04/1999 (retificada para Resolução 16/1999) – Procedimentos para Registro de Alimentos e ou Novos Ingredientes; Portaria 397,
de 30/04/1999 (retificada para Resolução 17/1999) – Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco
e Segurança dos Alimentos; Portaria 398, de 30/04/1999 (retificada para Resolução 18/1999) –
Diretrizes Básicas para Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e ou Saúde Alegadas
em Rotulagem de Alimentos; Portaria 399, de 30/04/1999 (retificada para Resolução 19/1999) –
Procedimentos para Registro de Alimento com Alegação de Propriedades Funcionais e ou Saúde
em sua Rotulagem.

A principal discussão sobre o emprego de aditivos na produção de alimentos resulta da controvérsia entre a necessidade e a segurança de seu uso. Embora sob o ponto de vista tecnológico haja
benefícios alcançados com a utilização de aditivos alimentares, existe a preocupação constante
quanto aos riscos toxicológicos potenciais decorrentes da ingestão diária dessas substâncias químicas.
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violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; coordenar e
executar o controle da qualidade inclusive alimentos, bebidas e águas envasadas (arts. 8º, II, e 7º, IV, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XXII, da Lei  9.782/1999).

Por fim, vale destacar casuística jurisprudencial a respeito da função
reguladora da agência19. Trata-se de recurso proposto pela Associação Nacional das Indústrias de Biscoito (Anib) perante o TRF da 1ª Região objetivando
a suspensão dos efeitos da Resolução 24/2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que disciplina sobre a veiculação de publicidade
de alimentos que contenham “quantidades elevadas de açúcar, de gordura
saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional”.
A apelante alegara em seu recurso que a referida resolução estaria
eivada de inconstitucionalidade, tendo em vista que foi editada sem que
houvesse prévia edição de lei federal sobre a matéria, conforme preceitua o
art. 220, § 3º, II, e § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a Anvisa teria
exercido indevidamente competência legislativa. Acrescenta que a própria
Carta Magna, ao estabelecer que lei federal possa restringir a publicidade
de um modo geral, elencou, no § 4º do art. 220, os produtos que poderiam
oferecer risco à saúde e em relação aos quais deveriam ser alertados os
consumidores, não figurando no rol os alimentos e bebidas não alcoólicas.
Apreciando o recurso o tribunal entendeu, baseado em precedentes,
que não compete à Anvisa disciplinar, por meio de resolução, a propaganda
e a publicidade de produtos que possam ser nocivos à saúde ou ao meio
ambiente, ante a ausência de previsão legal, dando razão à apelante.

O posicionamento apontado, contudo, resulta em esvaziamento da
função reguladora da agência, não levando em devida conta a sua natureza
e a necessidade de contar com liberdade regulamentar dotada de maior
elasticidade. Não leva em adequada consideração, ademais, que a agência
tem por finalidade institucional, no que diz respeito à garantia da segurança
alimentar, promover a proteção da saúde da população, por intermédio,
inclusive, do controle da comercialização de produtos (arts. 1º, 3º, 6º e 7º,
19

O precedente mencionado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, se encontra assim ementado: “Propaganda e publicidade de alimentos potencialmente nocivos à saúde. Ausência de previsão legal. Não compete à Anvisa disciplinar, por meio de resolução, a propaganda e a publicidade
de produtos que possam ser nocivos à saúde ou ao meio ambiente, ante a ausência de previsão
legal. Unânime”. (AI 0017377-33.2011.4.01.0000/DF, rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, em
16/09/2011).
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I, da Lei 9.782/1999), bem como o disposto na legislação consumerista que
estabelece no art. 55, § 1º que

[...] a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão
e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da
preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

3.2 O Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – Mapa

Visto o papel desempenhado pela Anvisa, necessário se faz, em complemento, analisar a atividade paralela desempenhada pelo Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Mapa é o responsável pela
inspeção de produtos de origem animal e vegetal, não sujeitos a procedimento fabril, estabelecendo padrões de produção, comercialização, distribuição
e classificação.
Conta com uma estrutura fixa de cinco secretarias: Secretaria de
Defesa Agropecuária (SDA), Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), Secretaria de Produção e Agroenergia (SPAE), Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) e Secretaria de
Política Agrícola (SPA)20.
Destaca-se da estrutura apontada a Secretaria de Defesa Agropecuária
(SDA), responsável pela execução das ações de prevenção, controle e erradicação de doenças animais e de pragas vegetais, bem como por assegurar
a origem, a conformidade e a segurança dos produtos de origem animal e
vegetal destinados à alimentação humana ou animal e também a idoneidade
dos insumos em uso na agricultura e pecuária.
No setor de produção animal a secretaria responde pelas ações de
vigilância sanitária e combate à doenças veterinárias, inspeciona a industrialização de produtos de origem animal, a fabricação de medicamentos veterinários, a comercialização de sêmen para inseminação artificial e fiscaliza e
classifica os produtos, subprodutos e resíduos animais de valor econômico.
Na produção vegetal responde pela vigilância fitossanitária, inspeciona e fiscaliza a produção de sementes, mudas, fertilizantes, corretivos,
inoculantes, estimulantes e biofertilizantes, controla o registro, a classifica20

Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 4 out. 2011.
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ção e a fiscalização do comércio de bebidas e da produção de uvas, vinho e
derivados, inspeciona a utilização de agrotóxicos e seus componentes, além
de fiscalizar e classificar os produtos, subprodutos e resíduos vegetais de
valor econômico.
Também é responsável por inspecionar atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados na sua área de atuação (art. 16, II e
III, da Lei 11.105/2005), bem como pelo controle de resíduos contaminantes
e a fiscalização de importação e exportação de animais, vegetais, produtos e
insumos agropecuários nos portos, aeroportos e fronteiras do país. Coordena ações de análise e diagnóstico de pragas e doenças e expede certificados
sanitários e fitossanitários para exportação de produtos agropecuários e
insumos.
No exercício da atividade de inspeção a atuação do MAPA apresenta
como instrumento de destaque e o SIF – Selo de Inspeção Federal. Trata-se
de carimbo aposto ao alimento que atesta o controle de produção e qualidade
do produto de alimentos de origem animal, comestíveis ou não comestíveis,
quando comercializado em mais de um Estado-membro ou para fora do país.
Além do SIF, há previsão, no âmbito dos Estados, dos Selos de Inspeção Estadual (SIE), para os alimentos vendidos apenas em um determinado Estado,
aposto pela respectiva Secretaria de Agricultura, bem como dos Selos de
Inspeção Municipal (SIM), para os produtos vendidos dentro de um determinado Município, concedidos pela respectiva Secretaria Municipal de Saúde.

4 Responsabilidade penal e sanções

Entre as práticas mais comuns aptas a afetarem de forma incisiva o
bem jurídico segurança alimentar apresentam-se as fraudes alimentares. No
Código Penal brasileiro, os tipos relacionados diretamente com a preservação da segurança alimentar e as hipóteses de fraude alimentar penalmente
sancionadas se encontram previstos no Capítulo III (“Dos Crimes contra a
Saúde Publica”), do Título VIII (“Dos Crimes contra a Incolumidade Pública”),
Parte Especial do CP (Código Penal)21.
Os arts. 272 e 273 do Código Penal tratam da corrupção, adulteração,
ou falsificação de substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo,
21

Sobre o tema vale conferir: Delmanto (2000). A respeito dos aspectos processuais: Mirabete
(2000).
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bem como da alteração de substância alimentícia ou medicinal, modificando-se a qualidade ou reduzindo-se o valor nutritivo ou terapêutico, ou suprimindo, total ou parcialmente, qualquer elemento de sua composição normal,
ou substituindo a substância ou produto por outro de qualidade inferior.
As penas são aplicáveis também a quem “vende ou expõe à venda
ou tem em depósito para vender tais substâncias”, sujeitando o infrator à
pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, no caso de substância alimentícia
e a elevada pena de reclusão, de 10 a 15 anos, e multa, no caso de produto
para fins terapêuticos e medicinais, conforme redação dada pela Lei 9.677,
de 02/07/199822.
Exemplo de prática tipificada no art. 272 é a adição de sulfito de sódio
às carnes putrefatas, tornando-as com aparência saudável23, a adição de água
no leite, para aumentar o seu volume, reduzindo-se o seu valor nutritivo, ou
a alteração na composição de alimentos dietéticos destinados a diabéticos.
Exemplo de prática tipificada no art. 273 ocorre no caso de medicamentos
que não contêm em sua composição as substâncias apontadas em bula e/ou
registradas junto à autoridade sanitária federal competente.
As condutas fraudulentas apresentam a modalidade culposa, com a
respectiva redução penal (arts. 272, § 2º, e 273, § 2º, do Código Penal), que
pode resultar, exemplificativamente, de negligência no controle do processo
de industrialização.
Possuem como bem jurídico primário tutelado a saúde pública. Diante
disso, não se tem admitido, em regra, a aplicação do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade material dos delitos, ainda diante de pequena
quantidade de produto eventualmente apreendido, tendo em vista o grau de
22
23

Sobre a distinção entre alimentos e produtos para fins terapêuticos e medicinais, confira-se:
Mazza (1998, p. 408).

“A adição de sulfito de sódio à carne crua e moída não é permitida pela legislação vigente (Dec.
55.871 e o Decreto Estadual 12.486/1978, bem como pela Res. 7/76 da CNNPA do Ministério da
Saúde), da absorção dessa substância, em mistura com a carne moída crua, pode resultar dano à
mucosa do aparelho digestivo humano, sendo tal adicionamento enquadrado também no art. 41
do Decreto-lei 986/1969, como capaz de caracterizar a adulteração da carne pré-moída. Se a pessoa que expõe à venda, mantém em depósito para tal fim, vende ou entrega a consumo substância
nociva à saúde é a mesma que corrompeu, adulterou ou falsificou tal substância, caracteriza-se o
crime único do art. 272 do CP.” (RT 598/295).
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reprovabilidade do comportamento, decorrente da expressividade do bem
jurídico protegido e lesionado com a conduta24.
Os crimes são de ação múltipla, admitindo a fungibilidade entre os
núcleos e se consumam no momento em que a substância se torna potencialmente nociva à saúde, ou seja, já no momento da fabricação e exposição
para comercialização25, com a simples guarda, pelo mero fato de se ter em
depósito o produto ilícito com o propósito de venda, não se admitindo, por
tal motivo, a eventual alegação de flagrante preparado26. Tratam-se, ademais,
de crimes de perigo abstrato27.
Vale destacar, ainda, o disposto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal,
que tipifica a ação de vender, expor à venda ou ter em depósito para fins de
comércio, distribuir ou entregar a consumo produto sem registro, quando
este é exigível no órgão de vigilância sanitária. A respeito especificamente
dessa modalidade se tem entendido ser inepta, sob pena de prejuízo para a
defesa, eventual denúncia que não especifique os produtos sujeitos à registro
e que estariam sendo comercializados, expostos à venda ou mantidos em
depósito, tendo em vista que a Lei 6.360/1976 isenta alguns produtos de
tal formalidade28.
No que concerne à competência para o processo e julgamento dos
crimes mencionados em regra é da Justiça Estadual, salvo quando houver
indícios da internacionalidade do delito, ou seja, indícios de que os alimentos
e medicamentos que constituem objeto material dos delitos sejam oriundos
do exterior, quando então a competência será do Judiciário Federal29.
Mais adiante, o art. 274 do CP cuida do emprego de processo proibido ou de substância não permitida expressamente pela legislação sanitária,
como revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptico, substância conservadora ou qualquer outra assemelhada. Exemplo da prática tipificada é o da adição de “brometo de potássio”
na indústria de panificação. Alegação comum nesses casos é a de que, se
24

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 93870/RJ, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma – STJ (Superior Tribunal de Justiça), DJe 23/11/2009.

25

CC 34540/SP, rel. min. Felix Fischer, 3ª Seção – STJ, DJ 23/09/2002, p. 221.

27

REsp 915.442/SC, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma – STJ, DJe 01/02/2011.

29

CC 10482/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção – STJ, DJe 01/02/2011.

26
28

RHC 23416/DF, rel. min. Laurita  Vaz, 5ª Turma – STJ, DJe 13/12/2010.

RHC 12264/RS, rel. min. Gilson Dipp, 5ª Turma – STJ, DJ 10/03/2003, p. 243.
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usada em pequena quantidade, a substância não é nociva à saúde. O tipo
penal, contudo, não exige a nocividade da quantidade da substância aditiva
aplicada, contentando-se com a simples adição não permitida pela legislação
sanitária, tratando-se de crime de mera conduta30.
O art. 275 do CP trata sobre invólucro ou recipiente com falsa indicação. O art. 276 do CP incrimina com pena de reclusão de um a cinco anos
e multa, o agente que vende ou expõe à venda, tem em depósito para venda
ou entrega à consumo de qualquer forma os produtos nas condições previstas nos arts. 274 e 275. O art. 277 do CP, por sua vez, incrimina a posse de
substâncias destinadas à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos
ou medicinais.
Saliente-se que nos crimes contra a saúde pública e que atingem a
segurança alimentar aplica-se o disposto no art. 258 do CP, significando
dizer que “se do crime de perigo comum resulta lesão corporal de natureza
grave a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte
é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a
pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao
homicídio culposo, aumentada de um terço”.
Além das condutas tipificadas no Código Penal, o Código de Defesa
do Consumidor também traz a previsão de ilícitos penais relacionados à
segurança alimentar. Ante a possível duplicidade de previsão de práticas
assemelhadas, eventual conflito aparente de normas penais deve ser resolvido com base no princípio da especialidade, em conformidade com o
disposto no art. 12 do Código Penal (“As regras deste Código aplicam-se aos
fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso”),
ratificado pelo art. 61 do Código de Defesa do Consumidor.
O art. 63 do CDC (Código de Defesa do Consumidor) tipifica a conduta
de “omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade
de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade”,
inclusive alimentares. A pena é a de detenção de seis meses a dois anos e
multa.
Exemplo de hipótese da conduta tipificada é a ausência de indicação
de determinado componente presente no alimento apto a potencializar efeito
nocivo em relação a pessoas com particular condição de saúde, como é o
30

Sobre o tema e a distinção entre os conceitos de crimes formais e de mera conduta vale conferir:
JESUS (1998, v. 1).
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caso do sódio em relação aos hipertensos ou da proteína glúten para quem
possui hipersensibilidade a tal componente (doença celíaca).

Trata-se de delito omissivo próprio, que não admite a tentativa, e que
se consuma com a mera omissão do fornecedor em alertar o consumidor
dos riscos porventura oferecidos por produtos alimentícios colocados no
mercado. Admite-se a forma culposa, com pena reduzida de detenção de
um a seis meses ou multa.
O art. 64 do CDC incrimina a omissão na comunicação às autoridades
e consumidores da “nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado”. A pena é a de detenção
de seis meses a dois anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem deixar
de retirar do mercado, imediatamente, quando determinado pela autoridade
competente, os produtos nocivos ou perigosos.

Mais uma vez se procura proteger é o direito à informação e a incolumidade do consumidor, desta feita em relação a produtos que venham a
apresentar algum problema após o seu lançamento. A nocividade ou periculosidade que se busca evitar é aquela decorrente da colocação do produto
no mercado apta a acarretar riscos à saúde ou segurança além dos normais
e previsíveis em decorrência da própria natureza do produto alimentar, ou
de sua normal fruição, em conformidade com os conhecimentos técnicos e
científicos vigentes (art. 8º do CDC).
O art. 66 do CDC tipifica a conduta de “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia
de produtos ou serviços”, prevendo a pena de detenção de três meses a um
ano e multa, incorrendo nas mesmas penas quem patrocina a oferta. Se o
crime é culposo a pena é a de detenção de um a seis meses ou multa.
Bem jurídico protegido é a higidez da relação de consumo, a economia
popular e a incolumidade dos destinatários. O sujeito ativo é qualquer pessoa,
contudo geralmente a prática recai sobre o responsável pela elaboração das
idéias do anunciante, como o responsável pelo departamento de publicidade
de uma empresa. Elemento subjetivo do tipo do caput do art. 66 é o dolo,
ou seja, a vontade livre e consciente de fazer afirmação falsa ou enganosa,
ou então de omitir informação relevante sobre a natureza, características,
quantidade ou qualidade do produto.
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Questão objeto de debate jurisprudencial é a de se saber se a falta de
tradução de informações constantes do invólucro de produtos importados
configura o crime do art. 66 do CDC. Há entendimento no sentido de que

[...] embora o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, que não
figura entre as disposições penais, exija que as informações sobre os
produtos e serviços ofertados estejam em língua portuguesa, a falta
de tradução dos textos informativos dos bens comercializados não
constitui o crime do art. 66 do mesmo Diploma, pois a conjugação de
dois dispositivos para a criação de outro tipo penal é vedada pelos
princípios basilares do Direito Penal.

Não obstante, no mesmo julgamento, pode-se conferir voto vencido
em sentido oposto:

Em se tratando de proteção ao consumidor, a conduta do fornecedor que traz informação de seu produto em língua estrangeira, não
acessível ao público em geral, produz efeitos idênticos ao daquele que
omite informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade,
quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia
de produtos ou serviços, sendo passível de configurar o delito previsto
no art. 66 da Lei 8.078/1990, o que justifica a sua apuração através
de inquérito policial31.

Trata-se de crime de mera conduta, de perigo, que se consuma com
a simples afirmação falsa, veiculada por qualquer meio de comunicação ou
publicidade, ou pela omissão de informação reputada relevante. Admite-se a
tentativa, na modalidade comissiva. O parágrafo primeiro do art. 66 do CDC
fala igualmente de quem patrocina a oferta. Patrocinar significa estipendiar,
proteger, favorecer, beneficiar a veiculação, sabendo ser a mensagem falsa
ou enganosa.
A forma culposa se encontra insculpida no parágrafo segundo do art.
66. A respeito da modalidade culposa, no que concerne ao prazo de validade
31

TACRIM-SP, 3ª C., HC 272.306-2, j. em 13.2.96, rel. juiz Ciro Campos, m.v., RJTACRIM 30/317-321.
No mesmo sentido, vale ainda conferir: “Crime contra o consumidor. Art. 66 do CDC. Descaracterização. Produtos importados sem a devida especificação em português. Falta de tradução pode
constituir infração administrativa, e não crime. Trancamento do inquérito policial determinado”.
Do voto vencedor se extrai: “A falta de informações em língua portuguesa nos produtos importados pode constituir infração administrativa, jamais o crime do art. 66 do CDC, e também não se
enquadra em quaisquer das outras normas da Lei 8.078/90” (TACRIM-SP, 3ª C., HC 272.306/2, j.
em 13.2.96, rel. desig. Juiz Ciro Campos, m.v., RT 730/542-545).
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do produto, se tem entendido que “sendo obrigação de todo fornecedor,
produtor ou comerciante garantir aos consumidores o conhecimento da
durabilidade do produto ofertado, incorre nas raias do art. 66, § 2º, da Lei
8.078/1990 aquele que deixar de prestar tal informação”32.
Vale destacar, ainda, a norma prevista no art. 76 do CDC que prevê
como circunstância agravante dos crimes nele tipificados o fato de “serem
praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais”.
Mencione-se, por fim, os tipos previstos na Lei 8.137, de 27/12/1990,
que versam sobre a defesa da ordem econômica e que de alguma forma se
relacionam com a segurança alimentar, elencados nos incisos do art. 7º.
O inciso II tipifica penalmente a conduta daquele que “vender ou
expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial”. O tipo visa que o consumidor não
seja enganado, com adições ou subtrações de ingredientes que alterem a
forma, a qualidade e a quantidade do produto. Caso comum é o da adição
de água em carne exposta à venda além do limite máximo estabelecido pelo
Ministério da Agricultura33.
A prática do inciso III consiste na mistura de gêneros e mercadorias
de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. O
inciso IV incrimina a hipóteses de “aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem”, inclusive de natureza alimentar.
Por último o inciso IX do art. 7º prescreve como delito o fato de “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.
Hipótese de ocorrência da conduta é a exposição à venda de carnes
em estado de putrefação, em açougues ou feiras livres geralmente quando
não submetidas aos cuidados indispensáveis (como de refrigeração). A respeito do delito em apreço se tem decidido que basta a presença de alimentos
com prazo de validade vencido expostos à venda para a caracterização do
delito, não se exigindo sequer que os produtos alimentícios estejam de fato
impróprios para o consumo, sendo irrelevante que após a apreensão da
32

33

TAMG, 2ª C. Crim., Ap. Crim. 196.784-4, j. em 13.2.96, rela. juíza Myrian Saboya, m. v., RJTAMG
62/363-371 e RT 731/629-634.

Disponível em: <www.agricultura.gov.br/animal>. Acesso em 6 out. 2011.
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mercadoria se constate, através de análise laboratorial, que a mesma ainda
era própria para o consumo, visto que o delito em apreço é de perigo abstrato, aperfeiçoando-se com a mera transgressão da norma incriminadora,
independentemente de comprovação da impropriedade material ou real
do produto34.

5 Aspectos conclusivos

Do ponto de vista formal e legislativo o Brasil se mostra devidamente aparelhado no tema segurança alimentar, como se pode constatar
da exposição analítica feita acerca da legislação e dor órgãos de controle. A
concentração de esforços deve ser voltada, a partir de tal constatação, para
a efetiva implementação do direito, através da adequada coordenação dos
mecanismos postos à disposição pelo legislador, bem como com a adoção
de políticas públicas eficientes e a atuação eficaz dos entes de fiscalização
e controle existentes.

Percebe-se, ainda, una evolução positiva do direito no país. Antes
limitado a questões relativas à composição e à qualidade dos alimentos, foi
ampliado para incorporar a busca pelo acesso universal aos alimentos em
quantidade apropriada. Passou-se a prestigiar com equivalente relevância
dois aspectos indissociáveis e imprescindíveis, mormente em país marcado
por realidade socioeconômica desigual, consistente na ausência de fome
e má-nutrição e alimentação de qualidade, entendendo-se a segurança
alimentar de forma ampla como
[...] a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis35.
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Considerações sobre uma função social do crédito
Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução
Desde a sua origem, o crédito sempre esteve associado ao desenvolvimento das atividades econômicas. Oriundo do termo credere, que significa
confiança ou crença, ele facilitou, de forma enorme, a realização das operações empresariais, marcando um grande passo para o fomento delas. Isto
é de fácil constatação quando se percebe que, dentro do rol das atividades
econômicas que constituem a empresa, o crédito torna-se um incentivo para
todas, uma vez que possibilita ao empreendedor ter acesso a recursos essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
O crédito pode ser considerado um instrumento que auxilia na circulação de bens e valores e é fundamentado em dois pilares: o tempo e a
confiança. Realmente, estes dois elementos são essenciais para a caracterização do instituto em análise, haja vista que este pode ser conceituado, em
breves linhas, como a confiança que uma pessoa inspira à outra de adimplir,
em um momento futuro, uma obrigação assumida.
No momento em que o homem percebeu que poderia angariar grandes volumes de capital com base na fidúcia, para pagamento futuro, foi possível o desenvolvimento da atividade empresarial, derivando daí uma maior
circulação de riquezas e criação de postos de trabalho.
Com a utilização do crédito, alguém pode ser suprido de determinada
importância e empregá-la em seu interesse, fazendo-a produzir em seu proveito, assumindo apenas a obrigação de, em época futura, retornar a quem
lhe forneceu a importância de que se utilizou, acrescida, se for o caso, de uma
determinada quantia como contrapartida, pelo fato de ter obtido o recurso
alheio no momento em que necessitava. Inegavelmente, nas atividades econômicas, em que o capital é sempre necessário para que os empresários possam
realizar operações lucrativas com maior amplitude, a utilização do crédito
1

Juiz federal substituto.
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veio aumentar consideravelmente estas transações, trazendo benefícios
para as empresas e maiores possibilidades de desenvolvimento do capital.

O crédito, como se vê, é crença, é fé no devedor. É a crença que o credor,
que está emprestando o dinheiro ou adiantando a mercadoria, tem no
devedor de que ele vá realmente, no prazo convencionado, pagar. Para
que essa crença não seja só subjetiva, o credor sói exigir garantias [...]
O crédito geralmente é implementado através de um instrumento que
é um papel em que o devedor declara a sua dívida e assina embaixo
(SINGER, 1998, p. 46).

A palavra crédito conduz a duas formas de crença: a confiança ou fé
que se outorga ou deposita na moral de uma pessoa disposta a cumprir os
seus deveres e obrigações; e a crença de que este sujeito poderá cumprir as
responsabilidades que contratou com o outorgante da referida confiança,
pois disporá de meios econômicos em uma oportunidade futura.
Eis o que confere viabilidade a este instituto e o torna poderoso. Com
o crédito, as transações econômicas se tornaram mais rápidas e amplas, principalmente pela possibilidade de uma pessoa poder gozar hoje de dinheiro
cujo pagamento será feito posteriormente.
Observa-se que a noção tradicional do crédito é eminentemente individualista, na medida em que ele possui a função primordial de gerar riqueza
para o prestamista. Por outro lado, ainda que se defenda o posicionamento de
que o tomador possa adquirir determinado bem com o montante emprestado,
ainda assim, não se pode afirmar que o instituto foi dirigido para trazer uma
melhoria à sua condição de vida, mas que há um preço para que obtenha
tal numerário no mercado. Deste modo, assim como representa uma mola
propulsora do desenvolvimento econômico, o crédito pode se traduzir em
um expediente de ruína e decadência tanto de particulares como de nações2,
2

Boris Fausto (2009, p. 259-260) traz um exemplo de como o acesso ao crédito teve importância
vital para a condução da política nacional no decorrer da Primeira República. Pena que os efeitos causados por esta escolha acarretaram problemas que foram suportados por toda a sociedade
brasileira no decorrer dos tempos: “No plano financeiro, a grave situação que vinha dos tempos da
Monarquia tornou-se dramática. O governo republicano herdara do Império uma dívida externa
que consumia anualmente grande parte do saldo da balança comercial. O quadro tendeu a se agravar no curso da década de 1890, com o aumento do défict público, ou seja, crescia a desproporção
entre o que o governo gastava e o que arrecadava. [...] O apelo ao crédito externo foi utilizado com
frequência, e a dívida cresceu em cerca de 30% entre 1890 e 1897, gerando novos compromissos
de pagamentos. [...] No fim do seu governo, quando se tornou clara a impossibilidade de continuar o serviço da dívida, Prudente de Morais iniciou conversações para chegar a um acordo com os
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sempre que é tomado sem que tenham sido realizados os imprescindíveis
estudos e planejamentos adequados, indicando sua viabilidade de chegar a
bom termo.
No entanto, diante da experiência bem sucedida de Muhammad Yunus
no século passado, que lhe conferiu a concessão do Prêmio Nobel da Paz de
2006, surgiu um método de concessão de empréstimos que acarretou uma
mudança drástica da função tradicional do crédito. Após o advento de sua
instituição financeira, o Grameen Bank, e da criação do microcrédito, aquele
instituto de caráter individualista passou a trazer esperança para uma multidão que vivia em uma situação de extrema necessidade. O microcrédito
não apenas trazia lucro ao prestamista, mas também levava dignidade e
melhoria de vida aos tomadores, de modo que, apenas em Bangladesh, ele
teve o condão de retirar da pobreza cerca de doze milhões de pessoas.
Devido ao seu sucesso, a experiência do microcrédito rompeu as fronteiras daquele país do sudeste asiático e ganhou espaço em diversos países,
principalmente os da América do Sul, como Bolívia, Venezuela e Brasil.
Com relação à realidade brasileira, é de notório conhecimento que
este país é profundamente desigual. As estatísticas comprovam que uma
pequena parcela da população detém grande parte das riquezas produzidas,
enquanto um oceano de miseráveis não tem acesso a condições básicas de
existência. Em vista deste fato, o atendimento das necessidades sociais deve
ser uma meta a ser cumprida pela política do Estado. E um dos meios para
se garantir a redução da desigualdade social e de uma melhor distribuição
de renda é o acesso ao crédito.
De acordo com o art. 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é constituída em um Estado democrático de direito, e tem, como
um dos fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana e os valores
credores internacionais. [...] Afinal, já no governo de Campos Sales, foi acertado o penoso funding
loan, em junho de 1898. Funding loan significa um empréstimo de consolidação de uma dívida. Na
prática, era um esquema para dar folga e garantir através de um novo empréstimo o pagamento
dos juros e do montante de empréstimos anteriores. O Brasil recebeu um crédito de 10 milhões
de libras, emitindo novos títulos de dívida correspondentes a esse crédito. [...] Em troca, o Brasil
deu em garantia aos credores as rendas da alfândega do Rio de Janeiro e ficou proibido de contrair
novos empréstimos, até junho de 1901. Comprometeu-se ainda a cumprir um duro programa de
deflação, incinerando parte do papel-moeda em circulação. O país escapava assim da insolvência.
Mas, nos anos seguintes, pagaria um pesado tributo por essas medidas, e outras que se seguiriam
no governo de Campos Sales, gerando a queda da atividade econômica e a quebra de bancos e outras
empresas”.
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sociais do trabalho e da livre iniciativa. Desta forma, o constituinte verificou
que, garantindo-se meios de desenvolvimento de qualquer atividade que
gerasse circulação de riquezas, os reflexos sociais desta seriam importantes
para o progresso da nação como um todo. Isto porque, no momento que é
iniciada uma empresa, agregado ao valor econômico desta está o valor social
destinado a toda a coletividade. Entretanto, esta característica não é inerente
à atividade empresarial. Para que ela tenha impactos sociais benéficos, é
preciso que a empresa gere emprego, integre-se efetivamente na economia,
isto é, não funcione como um enclave econômico. A atividade empresarial
acarreta o progresso dos povos se gera postos de trabalho, arrecadação tributária e distribuí socialmente a renda gerada por ela. No caso do pequeno
empreendedor, de obstáculo de partida, ele enfrenta a dificuldade ou mesmo
o fato de não deter meios para exercer esta atividade. O microcrédito vem
com a possibilidade de remover esse óbice inicial e assim possibilitar que
ele possa concretizar este objetivo.
No momento em que ele passa a contribuir com a redução das desigualdades, o crédito toma uma nova roupagem. Ou seja, torna-se algo mais
do que um mero instrumento de fomento econômico, para revestir-se de
uma função social.

2 A aplicação do art. 421 do Código Civil ao crédito

De acordo com Maria Helena Diniz (2010, p. 365), a liberdade contratual não é absoluta, pois está limitada não só pela supremacia da ordem
pública, que veda convenção que lhe seja contrária e aos bons costumes, de
forma que a vontade dos contratantes está subordinada ao interesse coletivo,
mas também pela função social do contrato, que o condiciona ao atendimento
do bem comum e dos fins sociais.
O contrato, portanto, deve ser entendido não apenas como as pretensões individuais dos contratantes, mas também como verdadeiro instrumento de convívio social e de preservação dos interesses da coletividade, razão
pela qual o art. 421 do Código Civil estabelece que a liberdade de contratar
será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Nas operações do cotidiano, o crédito surge de uma figura contratual:
o mútuo. O mútuo é o contrato pelo qual um dos contratantes transfere a
propriedade do bem fungível a outro, que se obriga a lhe restituir coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade.
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O contrato de mútuo é um contrato real, razão pela qual se aperfeiçoa
apenas com a transferência do seu objeto ao mutuário. Em se tratando de
mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da soma estipulada é elemento essencial
da avença, sem o qual não gera nenhuma espécie de obrigação de crédito.
Deste modo, o crédito e a obrigação de pagar não surgem da promessa de
se transferir o dinheiro diante da promessa de aceitá-lo para pagamento
futuro, mas sim da transferência efetiva do valor ao mutuário.

No caso das operações creditícias, normalmente o capital emprestado
é devolvido com o acréscimo de juros e taxas. A esta espécie de empréstimo,
a doutrina a denomina de mútuo feneratício ou oneroso, que é aquele em que
o mutuário tem como prestação a devolução da quantia original acrescida
de juros.
Assim, por ser um objeto contratual, não se discute a aplicação do
previsto no art. 421 do Código Civil ao crédito. Contudo, a maneira como o
mutuário vai aplicar o recurso obtido por meio do empréstimo pode também
reforçar a ideia da existência de uma função social do crédito.

3 O papel das instituições financeiras na universalização do
acesso ao crédito
A questão do acesso ao crédito no Brasil é apenas um dos problemas que a pequena produção enfrenta, ao lado do excesso de burocracia,
de elevados impostos e das dificuldades de acesso à tecnologia e ao conhecimento institucional. As instituições que concedem créditos preocupam-se
em garantir empréstimos para grandes empresários por causa das grandes
quantias em jogo; em contrapartida, rejeitam transações de pequena monta
em razão dos custos de natureza administrativa envolvidos no processo e
das dificuldades que o pequeno empreendedor enfrenta para preencher os
requisitos exigidos pela instituição.
Surge então um verdadeiro problema quanto ao financiamento da atividade produtiva da população de baixa renda. Se o setor formal da economia
tem pouco acesso ao crédito, o que dizer daqueles presentes em massa no
setor informal? Para esse segmento, a restrição deve-se, conforme foi dito, à
impossibilidade em atender o número de exigências feitas pelas instituições
bancárias, fincadas no excesso de burocracia, na cobrança de garantias e na
distância entre os postos de atendimento e esse público específico.
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A obtenção de crédito, em geral, é feita a partir de garantias oferecidas pelas pessoas em busca de um empréstimo. Sendo o Brasil um país de
grandes dimensões, heterogêneo e desigual, essa forma de acesso ao crédito
está restrita a grupos específicos e a produtores pobres que apresentam
esse tipo de dificuldade pelas vias convencionais. A dificuldade de acesso
ao crédito para pobres pode ser explicada, em geral, pela falta de ativos que
teriam a oferecer e pela qualidade destes ativos. O pequeno empreendedor
geralmente não possui uma propriedade, ou esta não está titulada em seu
nome. Assim, o acesso a crédito pode ficar restrito àqueles que possuem ativos. Entretanto, o problema não fica restrito aos ativos; o fato de possuírem
uma renda baixa e instável também pode prejudicar o acesso ao crédito.
Os maiores prestamistas de crédito no Brasil são as instituições financeiras, pelo simples fato que esta atividade é inerente ao próprio funcionamento dessas entidades3. De acordo com De Plácido e Silva (1978, p.
220), banco significa e designa todo estabelecimento de crédito que tem por
finalidade o comércio de dinheiro e de crédito privado. Neste sentido, é a
entidade que se mantém por meio da atividade de captação de depósitos e
concessão de empréstimos.

Alguns professores de economia costumam introduzir seus alunos no
assunto banco propondo um esquema didático simples. Em primeiro
lugar, classificam os agentes econômicos (empresas, estado, trabalhadores etc.) em três espécies: a) unidades de dispêndio com orçamento
equilibrado, em que os gastos coincidem com os ganhos; b) unidades
de dispêndio com superávit, em que os gastos são inferiores aos ganhos; c) unidades de dispêndio com déficit, em que são superiores.
Em seguida, assentam que, numa economia ideal em que existam apenas unidades com orçamento equilibrado, não há lugar para qualquer
tipo de intermediação financeira. Nessa situação hipotética, ninguém
precisa de dinheiro e ninguém tem dinheiro disponível. Finalizando,
aqueles professores de economia inserem o banco como agente de
intermediação financeira entre as unidades de dispêndio com superávit
e as com déficit. Sua função é captar o excedente das superavitárias

3

Soma-se a isto a própria legislação pátria, que estabelece que a atividade de intermediação de moeda é exclusiva das instituições financeiras, isto é, pessoas jurídicas constituídas sob a forma de
sociedade anônima devidamente autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil (arts. 17 e 18
da Lei 4.595/1964), criminalizando, inclusive, a conduta daquele que opera, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, entidade deste porte (art. 16 da Lei
7.492/1986).
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e disponibilizá-lo às unidades deficitárias. Os bancos são entendidos
e explicados, assim, como uma espécie de fundo, constituído pelo depósito das disponibilidades das unidades com superávit e do qual se
socorrem as unidades com déficit (COELHO, 2005, p. 125).

O banco, no exercício de sua atividade típica (intermediação de recursos monetários), comercia uma mercadoria de aceitação universal, ou
seja, dinheiro. Daí que, no mútuo bancário, o mutuário submete-se ao cumprimento de uma série de obrigações, como pagar o valor emprestado no
prazo, acrescido dos juros, encargos, comissões e demais taxas pactuadas.
Por sua vez, o prestamista apenas tem o dever de tornar disponível ao interessado o montante de recurso de que ele necessita. Observa-se, portanto,
que, na concessão do crédito, as instituições financeiras não fazem filantropia. Elas buscam, por meio dessas operações, angariar tanto lucro como as
receitas necessárias à sua própria manutenção. E isto é razoável, haja vista
que a livre iniciativa é um dos pilares constitucionais da ordem econômica.
Ocorre que existe a necessidade premente das instituições financeiras de atentarem para outro ponto da Constituição Federal. Quando a
Carta Magna estabelece que o Sistema Financeiro Nacional é estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos
interesses da coletividade, esta norma deve ser a diretriz de toda a atuação
das entidades que compõem o referido sistema. Todavia, em que pesem
algumas tentativas das instituições, deve ficar claro que, em boa parte das
vezes, muitos dos entraves que impedem a universalização do crédito são
de ordem exógenas, isto é, fogem do alcance e do controle dos prestamistas. E, como se mostrará a seguir, esta série de fatores enseja o que seria
o maior obstáculo da universalização de todas as vertentes do crédito: o
spread bancário.
Por ser um instituto de ordem econômica, antes de tratar da influência do spread bancário na universalização do acesso ao crédito, torna-se
necessário conceituá-lo, de modo a facilitar uma melhor compreensão da
temática abordada.
O spread bancário representa a diferença entre a taxa que os bancos despendem para captar divisas no mercado — o que pagam para os
aplicadores — e a taxa de juros cobrada para emprestar recursos aos seus
clientes. Além do lucro da instituição prestamista, estão incluídos no spread
os demais custos que ela possui, como os derivados do depósito compulsório
exigido pela legislação que rege o Sistema Financeiro Nacional, as despesas
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operacionais da entidade (manutenção, obrigações trabalhistas, tributárias
e previdenciárias) e o custo da inadimplência destes empréstimos.
Com relação ao acesso a recursos para financiar as atividades produtivas, observa-se que o mercado de crédito brasileiro visa mais o consumidor
do que o produtor. É mais de curto do que de longo prazo e atinge mais a
alta do que a baixa renda.
Instrumentos de crédito não criam oportunidades, mas permitem
que as boas oportunidades existentes na economia sejam aproveitadas. Uma
sociedade sem crédito é uma sociedade de oportunidades limitadas, onde
projetos lucrativos não saem do papel4. No entanto, talvez pior do que uma
sociedade em que o crédito inexista seja aquela em que, havendo abundância
deste, ele não seja concedido por causa de uma série de entraves de ordem
administrativa e econômica. O spread bancário é um destes entraves.
Os níveis excepcionalmente elevados dos spreads bancários no Brasil
têm sido objeto de análise e de iniciativas das autoridades econômicas, diante
dos seus efeitos negativos sobre a expansão do crédito e sobre as condições
financeiras das empresas do setor produtivo. No entanto, esta não é uma
preocupação recente. A temática da aplicação dos juros na concessão de
empréstimos é um assunto que desperta a preocupação da sociedade desde os tempos remotos5. Na Idade Média, a Igreja proibia a usura, o mútuo

4

5

Esta opinião é compartilhada por Edward W. Reed e Edward k. Gil (apud WALD, 2006, p. 41), conforme se observa a seguir: “O poder que o sistema bancário tem de criar moeda possui grande significado econômico. Ele resulta no sistema de crédito que é necessário para o processo econômico
a uma taxa de crescimento relativamente estável. Se o crédito bancário não estivesse disponível,
a expansão da nossa capacidade produtiva e das nossas operações em muitos casos ficaria impossibilitada e em outros seria retardada até que se pudesse acumular fundos a partir de lucros ou
fontes externas. As unidades produtivas seriam forçadas a manter um maior capital de giro para
enfrentar as exigências de flutuação dos fundos. Tal prática seria antieconômica, já que grandes
somas ficariam ociosas por um certo período e durante os picos sazonais da atividade comercial
poderiam até ser insuficientes” (apud WALD, 2006: p. 41).  

Desde antes de Cristo, o custo do crédito aflige a organização econômica dos povos. Tanto que há,
no antigo testamento (Deuteronômio, 23:19-20), alusão sobre a proibição da usura nas operações
de empréstimo entre os crentes da palavra sagrada, in verbis: “não emprestará com usura a teu irmão nem dinheiro, nem grão, nem outra coisa qualquer, mas somente ao estrangeiro. Ao teu irmão,
porém, emprestará aquilo de que ele precisar sem juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em
todas as tuas obras na terra em que entrarás para a possuir”.
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feneratício, posição que era adotada na legislação de alguns países6. O poder
clerical determinava a vedação da cobrança de juros, pois esta era entendida como uma forma de vender o tempo, e, como este bem não pertencia ao
prestamista, esta prática enseja em pecado. Com o fim do regime feudal, a
manutenção desta proibição tornou-se inexequível, sob o modo de produção
capitalista, onde o lucro assumiu o lugar de base de todo um sistema.
Diante deste quadro, os Estados perceberam que a saída viável não
seria vedar a aplicação de taxas para controlar a remuneração dos empréstimos, e sim disciplinar os limites de sua aplicação.

A noção de usura, portanto, alterou-se para designar não a cobrança
de juros ou a obtenção de qualquer vantagem econômica, mas o abuso
na cobrança ou na obtenção da vantagem. O “pecado” passou a ser
tarifado e controlado, e não mais proibido, lançando-se a questão da
quantificação do limite de tolerância no campo do subjetivismo, com
diversas consequências relevantes.
Na atualidade, do ponto de vista econômico, os juros são considerados
como o “preço” ou “aluguel” que é pago ao dono do dinheiro por aquele
que, não o possuindo, dele vai se utilizar, ou como o preço de uma
renúncia à produtividade do capital emprestado e que não pode ser
recusado sob pena de se estar espoliando o capital (TURCZIN, 2005,
p. 32).

Este posicionamento de regular as práticas financeiras no tocante às
taxas de juros também foi adotado no Brasil. Exemplo disto foi a edição do
Decreto 22.626, de 07/04/1933, conhecido pela alcunha de “Lei da Usura”,
que vedava a estipulação em quaisquer contratos de taxas de juros superiores
ao dobro da taxa legal, que era estabelecida em 6% ao ano, por força do art.
1.062 do então Código Civil vigente (Lei 3.071, de 01/01/1916). Portanto,
para a gama dos contratos de empréstimos, os juros acordados não podiam
ser maiores do que 12% ao ano. Desrespeitar esta norma era incorrer em
um tipo penal que poderia acarretar a aplicação de pena de até um ano de
6

Sidnei Turczyn (2005, p. 31) informa que o Reino de Portugal adotava uma postura de vedação
absoluta da usura, transcrevendo, com a redação arcaica, excertos das leis que vigoravam nas ordenações daquele país durante seu período monárquico: “Usura se não permite no contracto de
empréstimo, ou outro qualquer, em que se leva alguma cousa por vantagem além do principal”;
“Usura quem a fizer recebendo vantagem pelo empréstimo, ou outro similhante contracto, perde o
principal, e o accressimo para a coroa , e é degredado para a Africa por dous annos”. “Usurario é o
contracto, em que se dá alguma quantidade menor, por receber ao depois maior”.
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prisão7. Em razão da impossibilidade prática de aplicação de um índice predeterminado ao sistema bancário, bem como das implicações econômicas
que tal limitação poderia acarretar, uma lei8 isentou o sistema bancário desse
limite, permitindo às instituições financeiras praticar juros acima do previsto
no citado decreto9.
Outro exemplo de se tentar regulamentar a taxa de juros foi a redação primitiva do art. 192 da Constituição Federal10, que estabelecia que as
taxas de juros reais, na concessão de crédito, não poderiam ser superiores a
12% ao ano, sendo que a cobrança acima deste limite seria, na forma da lei,
conceituada como crime de usura.
O Supremo Tribunal Federal considerava o referido dispositivo como
uma norma constitucional de eficácia limitada, uma vez que era essencial a
existência de lei complementar que a regulasse. Observa-se que, ao contrário
de outras cortes que aplicavam esta regra de forma plena, o posicionamento
do pretório excelso buscou preservar a disponibilidade de crédito no mercado.
Mas não é apenas uma tentativa frustrada de regular uma economia
por meio de leis que acarreta o problema do spread bancário. Conforme se
listará, existem outros fatores na realidade brasileira para que a taxa de juros
aplicada aos contratos de empréstimos seja valorada em índices exorbitantes.
7

8
9

Art. 13 do Decreto 22.626/1933: É considerado delito de usura, toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro ou a fraudar os dispositivos desta lei, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou
instrumento. Penas – prisão por (6) seis meses a (1) um ano e multas de cinco contos a cinquenta
contos de reis. No caso de reincidência, tais penas serão elevadas ao dobro. Parágrafo único. Serão
responsáveis como coautores o agente e o intermediário, e, em se tratando de pessoa jurídica, os
que tiverem qualidade para representá-la.
Art. 4º, VI e IX, da Lei 4.595/1964.

Neste diapasão, cabe transcrever o verbete da súmula 596 da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: “As disposições do Decreto n.º 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.

10

A redação original do art. 192, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
previa o seguinte: “As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores
a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura,
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. Em boa hora, a Emenda
Constitucional 40/2003 alterou a redação deste artigo, pondo fim ao debate e ao risco de decisões
judiciais que traziam perigo ao sistema financeiro e insegurança às relações creditícias.

82

II Jornada de Direito Civil

Em primeiro lugar e ainda na esfera da produção normativa nacional, a legislação brasileira, na ânsia de proteger os donos da casa própria da
dolorosa retomada do imóvel em caso de inadimplência, acaba por esvaziar
o mercado de crédito. Isto ocorre porque, na concessão do crédito, há uma
ligação intrínseca entre o risco do inadimplemento e o patrimônio do mutuário passível de constrição judicial. Quando o interessado nos recursos possui
uma série de bens que possibilitam arcar com o pagamento integral da dívida
e dos seus encargos, a instituição financeira passa a ter uma garantia de que
poderá reaver os seus recursos. Ocorre, então, um equilíbrio entre os fatores
citados, o que possibilita uma maior expansão na oferta do crédito e uma
redução na taxa de juros11. Entretanto, quando a lei e os tribunais superiores
entendem que um determinado bem é impenhorável, pois atende a um dos
requisitos para a satisfação da dignidade da pessoa humana, o patrimônio
do mutuário passível de garantir a dívida sofre uma redução, acarretando
um desequilíbrio na relação prestamista/tomador, o que aumenta, por conseguinte, as taxas de juros aplicadas nas operações creditícias12.
Observa-se que atitudes como estas podem influenciar no risco de
inadimplência, isto é, na possibilidade de o tomador dos recursos de um
banco não adimpli-los no vencimento. No mundo das instituições financeiras, uma das regras básicas é a de que, quanto maior o número de garantias
ofertadas pelo mutuário, menor o risco de não recebimento dos recursos
emprestados. E, quanto menor este risco, maior será a facilidade de captação
de novos empréstimos no mercado.
A dialética Legislativo/Judiciário na questão do crédito foi explicada
de forma exemplar por Arnoldo Wald (2006, p. 47), cuja lição se transcreve
a seguir:
11
12

Saliente-se que um dos elementos que compõem o valor do spread é justamente o custo do risco de
inadimplemento dos empréstimos.

A legislação brasileira é farta quando trata dos bens que são impenhoráveis, isto é, que não podem
sofrer constrição judicial caso haja uma dívida. Exemplos disto são: o bem de família (art. 1.711
do Código Civil), ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 8.009/1990, em que a impenhorabilidade não poderá ser oponível; os bens listados no art. 649 do Código de Processo Civil, nos quais
se inclui o salário (salvo pagamento de prestação de natureza alimentícia) e a quantia de até 40
(quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança; e, inclusive, os exemplares da
Bandeira Nacional pertencentes às pessoas físicas e jurídicas que não se destinem a comércio (art.
1º da Lei 4.075/1962).
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Mas a necessidade do sistema de possuir instrumentos que sejam
eficientes do ponto de vista da alocação de risco, da efetividade das
garantias e da executoriedade da dívida, faz com que se estabeleça uma
dialética própria entre a interpretação jurisprudencial e a produção
legislativa.
A já mencionada relação de eficiência do instrumental jurídico — contrato bancário — com a disponibilidade e custo do crédito pode ser
empiricamente comprovada pelo fato de ser o crédito consignado, em
que se transfere o risco do devedor para o órgão público, mais barato
ao tomador, bem como ser um mercado de alta concorrência entre os
intermediadores de crédito. [...] Da mesma forma, quando a lei inviabiliza o crédito, o Judiciário interpreta o dispositivo para poder dar a
ele utilidade ou razoabilidade.
Por ser uma criação baseada na realidade econômica e social, muitas
vezes quando a interpretação jurisprudencial se torna controversa ou
inviabiliza o desenvolvimento do mercado de crédito, a dialética social
acaba por aperfeiçoar seu sistema por meio legislativo, com o intuito
de viabilizar o crédito.

O autor possui toda razão13. Muitas vezes o avanço que a legislação
traz na concessão do crédito é barrada pela atividade judicial, conforme se
explanou anteriormente e, quando a lei veicula travas que podem atingir em
cheio a relação prestamistas/tomadores, o Poder Judiciário atua de forma
a possibilitar que os princípios gerais que regem a ordem econômica sejam
plenamente atendidos.
A eficiência do Poder Judiciário também contribui para o aumento do
spread. O funcionamento da prestação jurisdicional tem relação direta com
o andamento da atividade econômica e, em especial, o mercado de crédito.
Não basta a existência de patrimônio que garanta uma dívida. É necessário
13

Esta linha de raciocínio é seguida por Palmyrita Sammarco Junqueira (2005, p. 231) que, em exame à Lei 11.101/2005, conhecida como lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial de
empresas, informa que a alteração da ordem de pagamento dos créditos na execução concursal
contribuiu para que ocorresse uma redução significativa do custo do crédito no país: “A preferência do crédito com garantia real aos créditos tributários constitui importante alteração na ordem
de classificação dos créditos não só pelo fato de os credores particulares preferirem aos públicos,
mas também porque há grande expectativa dos empresários, em geral, de que dessa forma possa
haver significativa redução do custo do crédito para as sociedades, uma vez que os bancos, que
comumente são os que exigem garantias reais, com maior certeza no recebimento de seus créditos
poderão reduzir as taxas de juros, reduzindo, assim, o endividamento das sociedades empresárias
e o risco de quebra”.
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que exista uma estrutura judicial que funcione de forma célere e eficaz, de
modo a conferir efetividade na execução deste patrimônio, quando houver o
descumprimento da obrigação pactuada. Por estar ligada ao risco do inadimplemento do empréstimo, a ineficiência da qualidade da execução judicial de
contratos de mútuo feneratício provoca uma limitação na concessão do crédito e o aumento nas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras.
Este é um ponto interessante, pois aqui se constata que, com relação
à questão creditícia, o direito e a economia caminham de mãos dadas. A baixa efetividade de um processo de execução torna incerto o recebimento de
dívidas ou o cumprimento de contratos. Assim, o efeito imediato que surge é
o aumento do custo de recuperação de créditos. De forma mediata, o impacto
atinge proporções ainda mais amplas, já que a sabida ineficiência da cobrança
judicial pode gerar um efeito encorajador à inadimplência, o que, por sua
vez, repercute negativamente sobre a oferta de crédito e contribui para a
apreciação do chamado risco legal. Diante disto, as instituições financeiras
veem-se na contingência de aumentar o prêmio pelo risco dos empréstimos,
o que induz ao aumento do spread bancário (JANTALIA, 2007, p. 83)14.
Outro fator que atrapalha a redução do spread é a concentração do
crédito por poucos prestamistas, conforme explica Míriam Leitão (2009):

Os juros bancários no Brasil são altos demais. O spread, a parte da
taxa que fica com os bancos, não caiu na mesma proporção da queda
da Selic15.
Juro alto é um problema crônico no Brasil. Em parte é porque os cinco
grandes bancos controlam 70% do crédito no Brasil. Essa concentração
diminui a competição e prejudica quem toma empréstimo no país.
Portanto, mais competição é muito bom. Precisa ser quebrado esse
oligopólio. É preciso se tomar cuidado para que as decisões nos bancos
públicos não sejam tomadas por imposição do governo.

14

15

Ainda nesta linha de raciocínio, o autor apresenta relatório elaborado pelo Banco Central do Brasil que demonstra que grande parte desse diferencial entre as taxas de captação e de aplicação é
explicada pela inadimplência.

A taxa Selic, o instrumento primário de política monetária do Comitê de Política Monetária, é a
taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com prazo de um dia útil lastreados por títulos públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O Comitê de
Política Monetária estabelece a meta para o referido índice, e cabe à mesa de operações do mercado aberto do Banco Central manter a taxa Selic diária próxima à meta. Ela foi criada em 1979 para
tornar mais transparente e segura a negociação de títulos públicos.
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A gestão tem que ser eficiente e a taxa fixada de forma técnica, mas
quanto mais competição houver neste mercado, melhor para quem
precisa de empréstimo e para a economia brasileira como um todo.
Esses juros altíssimos do Brasil são herança ainda da época da superinflação, que já acabou há 15 anos.

Existe também um problema que atinge em cheio o mercado de crédito no Brasil: o fato de que, diante da realidade econômica nacional, a principal
atividade dos bancos brasileiros não é a intermediação financeira, mas sim a
operação no mercado de capitais. Neste sentido, Eduardo Wirthmann Ferreira e James Maxwell Brito Coelho (2003, p. A10) explicam que há uma séria
distorção no sistema bancário nacional, como mostra relatório divulgado
pelo Fundo Monetário Internacional. Enquanto as instituições financeiras
brasileiras têm um percentual de ativos totais em relação ao Produto Interno
Bruto de 77,1%, bem próximo ao dos Estados Unidos da América (77,3%), o
cenário de volume de crédito é bem diferente: o percentual de empréstimos
em relação ao PIB no Brasil é de 24,8%, contra 45,3% nos Estados Unidos
da América. Essa situação é derivada do fato de que a grande maioria do dinheiro em posse dos bancos é direcionada para a compra de títulos públicos
do governo federal, que, no cenário econômico atual, é muito mais atrativa
aos bancos do que o empréstimo de recursos à sociedade.
Além disto, existe outro fator inerente à atividade financeira que contribui para a majoração do spread bancário: o risco de crédito, que significa
o perigo do descumprimento de uma obrigação pela contraparte devedora
em uma determinada operação. Ou seja, o risco oriundo do inadimplemento
contratual, bem como o prejuízo que este pode acarretar ao prestamista,
torna-se um dos fatores pelos quais as instituições financeiras aumentam as
taxas de juros nas operações creditícias. Neste sentido, vale a lição de Otavio
Yazbek (2006, p. 314) sobre o tema:
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Desde um ponto de vista mais político, o adequado trato com aquele
tipo de risco mostra-se essencial para a redução dos spreads bancários
e, consequentemente, para a universalização do acesso ao crédito.
Com efeito, uma parcela do spread praticado pelos bancos, ou seja, da
“diferença entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais
(custo ao tomador)”, é custo decorrente das expectativas de inadimplementos, uma espécie de provisão para perdas ou de mecanismos
de reposição daquelas perdas. Assim, as medidas destinadas a reduzir
os inadimplementos, ao reduzir aquela parcela reduzem, também, os
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spreads bancários, devendo facilitar o acesso ao crédito. Daí porque
tais medidas revestem-se de uma feição “desenvolvimentista”.

Somente os encargos fiscais que recaem sobre as operações e a
inadimplência não são suficientes para explicar os níveis altíssimos dos
spreads. A alta rentabilidade dos bancos com a economia instável ou estável, com o Produto Interno Bruto em alta ou em baixa, mostra a capacidade
que eles têm de defender suas altas margens de lucro, qualquer que seja a
situação em que atuem. Além dos spreads, também as altas tarifas cobradas
sobre os serviços bancários oneram as operações financeiras.
Diante deste quadro e visando conferir uma maior transparência às
operações do mercado financeiro, em outubro de 1999 o Banco Central do
Brasil iniciou a divulgação das taxas de juros praticadas pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres16. Com
a divulgação dessas informações, busca-se criar uma maior concorrência
no mercado, possibilitando a redução das taxas de juros e acarretando, por
conseguinte, um benefício aos interessados nestes recursos.  

4 O instituto repensado: por uma “função social do crédito”
4.1 Função social: considerações

Função é uma atividade dirigida a um determinado fim. É o poder
de vincular um bem ou atividade à consecução de determinado interesse.
Diante deste conceito, observa-se que a finalidade a ser perseguida é que
qualificará a função de determinado instituto. Deste modo, por exemplo,
quando se busca com determinado bem a circulação de riquezas, pode-se
afirmar que este atende a uma função econômica.
A função social diz respeito à qualidade que algo deve possuir para,
potencialmente, contribuir para a harmonia das relações sociais e servir
como instrumento de segurança social, fundada na solidariedade social. O
adjetivo “social” exprime que este fim corresponde ao interesse coletivo e
não ao mero interesse individual do detentor do bem. Neste diapasão, esta
16

Operações com recursos livres são aquelas que não possuem um direcionamento preestabelecido
por políticas públicas estatais, como o financiamento habitacional ou rural, cuja finalidade é tutelada pelo art. 20 Lei 7.492/1986. Nas operações com recursos livres, o destino dos recursos é de
livre escolha do interessado.
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finalidade surge da necessidade do Estado moderno de limitar o individualismo, adiante da exigência de garantir o interesse da coletividade. A liberdade
não pode contrastar com a utilidade social em temas que digam respeito,
intrinsecamente, à dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer, nestes
casos, a supremacia do interesse coletivo sobre o privado.
A função social, portanto, corresponde ao exercício de um direito de
tal modo que seja atendido o interesse público, no tocante não apenas às
restrições que a vida em sociedade impõe ao exercício deste direito, como
também àquelas oriundas do poder de polícia da Administração Pública, e
também no sentido de acarretar uma benesse para a comunidade. Assim, a
função social não elimina do indivíduo a possibilidade de agir de acordo com
os seus desígnios, mas, diante de uma imposição estatal17, este tem o dever
de, no momento de sua atuação, também respeitar e, se for o caso, atender
aos interesses da sociedade.
4.2 A função social do crédito

Com relação ao crédito, a sua função mais destacada é a econômica.
No entanto, diante da vertente do microcrédito e do poder que este tem de
fazer com que grande parte dos seus tomadores alcance uma melhoria substancial da qualidade de vida, o crédito deve ser despido de sua roupagem
individualista; deve ultrapassar as balizas das meras pretensões individuais
de lucro e ágio para atender a um fim maior, uma função social.
A sociabilidade é o contraponto do individualismo que se desenvolveu
em grande parte durante a idade moderna e mais intensamente na contemporânea, plasmando civilizações e culturas. O apego exagerado à declaração de
vontade, o tomar o indivíduo em si e por si, como se este fosse uma entidade
que pudesse viver com autossuficiência, é substituído pela pessoa inserida na
comunidade em que atua, confundindo-se indivíduo e meio social. Os fatores
internos de cada um já não podem ser materializados sem que seja pensada
a finalidade social do ato manifestado (SANTOS, 2004, p. 99).
No momento atual, quando políticas públicas de concessão do microcrédito e universalização de acesso ao sistema financeiro estão em voga,
17

O ordenamento jurídico pátrio contempla expressamente a imposição da função social em determinados institutos jurídicos, como a propriedade (art. 5º, XXIII, e art. 170, III, da Constituição da
República Federativa do Brasil), os contratos (art. 421 do Código Civil) e a empresa (art. 154 da Lei
6.404/1976).
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o crédito deve ser concebido como um instrumento de convívio social que
tutela e preserva os interesses da sociedade.
Esta mudança de paradigma deve se dar nas instituições que compõem o sistema financeiro nacional, nas pessoas políticas que gerem os fundos destinados a custear as políticas públicas de concessão de microcrédito, bem como no legislador, pois, segundo Washington de Barros Monteiro
(apud, NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 412), a sociedade brasileira vem evoluindo como “fato natural”, como fenômeno impulsionado pela força universal, e por isso mesmo o legislador, acompanhando essa evolução, é obrigado
a ir soltando as amarras do individualismo em benefício do bem comum.  
Na perspectiva do desenvolvimento como liberdade, defendida por
Amartya Sem (2000), o microcrédito se propõe a entregar aos seus destinatários mais do que a capacidade de auferir renda. Ele entrega a possibilidade
da liberdade, compreendida em toda a sua magnitude, atendendo, assim, a
uma função social.
A melhora das condições de vida dos tomadores bem como a libertação da rede de agiotagem demonstram que o microcrédito atende a uma
função social.
Neste sentido a lição de Arnoldo Wald e Ivo Waisberg (2006, p. 55),
in verbis:
Pode-se perceber claramente que a realidade econômica e social da
necessidade do crédito, tanto no setor produtivo quanto na ponta do
consumo, faz com que a questão creditícia seja essencial para todos
e tenha um reflexo social muito intenso. O crédito é elemento fundamental do desenvolvimento.

À medida que passou a ser destinado a beneficiar os tomadores de
uma maneira substancial, devolvendo-lhes o gozo e o respeito à sua própria
dignidade, o crédito perdeu sua característica exclusivista, no sentido de
utilização e disponibilidade egoísta dos valores, ao bel prazer do prestamista. Ele vem se tornando, gradativamente, uma ferramenta a serviço dos
interesses de toda comunidade, na medida em que possibilita que ambas as
partes da relação ganhem.
Prova disto são os dados obtidos pelas instituições prestamistas,
que demonstram uma melhoria na qualidade de vida dos tomadores do microcrédito, na medida em que estes conseguiram superar uma condição de
miserabilidade extrema.
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Segundo Muhammad Yunus (2006, p. 40), o Banco Grameen, pioneiro
na concessão de microcrédito, já fez com que cerca de 12 milhões de bengaleses saíssem de uma condição de pobreza. Além disto, em um espaço de
10 anos, a referida instituição financeira conseguiu tirar desta situação um
1/3 dos indivíduos a quem emprestou dinheiro e elevar outro terço acima
do limite de pobreza.  
De acordo com pesquisa realizada por Marcelo Cortes Néri (2008,
p. 25), com relação ao programa CrediAmigo do Banco do Nordeste S.A., os
resultados dos empréstimos, em termos de redução da pobreza dos seus
beneficiários, foram expressivos. Apenas 1,5% dos não miseráveis cruzaram
no sentido descendente a linha de pobreza, enquanto 60,8%18 daqueles que
se situavam abaixo da linha de pobreza saíram desta condição de miserabilidade. Em face destes dados, o autor chegou à seguinte conclusão, que reforça,
ainda mais, a existência de uma função social do microcrédito:
Um importante resultado verificado é que a velocidade de saída da
situação de pobreza entre os clientes do CrediAmigo é bastante elevada. A probabilidade de um cliente ultrapassar as linhas de pobreza
especificadas aumenta consideravelmente a cada seis meses, quando
ele se mantém como cliente ativo. [...] Esse resultado sugere uma eficácia dupla do programa que vai além de servir como um importante
instrumento em fornecer capital financeiro ao indivíduo pobre, ele
também cria condições para a ampliação de um capital social quando
do acompanhamento e assistência de crédito. Quanto às características individuais, podemos destacar a influência positiva da educação
na fuga da pobreza. Outros resultados também sugerem retornos diferenciados com relação a colaterais e habilidades organizacionais.
Indivíduos que ao entrarem no programa possuíam domicílio próprio
ou uma estrutura de negócio fixo possuem uma probabilidade maior
de sair da pobreza que aqueles sem, ou sobre aqueles com um negó-

18

O percentual de 60,8% trabalhado pelo autor leva em consideração a linha de pobreza calculada
pela Fundação Getúlio Vargas com dados obtidos no ano de 2006 e que foi estabelecida em torno
de R$ 117,38. Com relação à linha traçada pelo Ipea (aproximadamente R$ 165,60), o percentual
de beneficiários dos recursos do programa CrediAmigo que ultrapassou o estado de pobreza foi
de 50% e, quando se considera metade do salário mínimo da época (R$ 175,00) como valor da
linha de pobreza, este percentual fica em torno de 48,1%. É um montante expressivo, ainda mais
quando se leva em consideração o fato de que, segundo explica o autor da pesquisa, foi muito
pequena a proporção de clientes em situação reversa, isto é, aqueles cuja renda regrediu a uma
situação pior do que aquela em que o beneficiário se encontrava ao tempo da aquisição do crédito.    
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cio ambulante. Outras evidências apontaram que o valor do primeiro
crédito foi positivamente relacionado à saída da pobreza.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, desde a criação
do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, em abril de
2005, já foram realizadas mais de 4 milhões de operações, que representaram
a concessão de um volume de crédito superior a R$ 5,1 bilhões19.
Ainda assim, mesmo no caso específico do microcrédito, principalmente com a adoção da corrente desenvolvimentista, a partir da edição da
Lei 11.110/2005, este não pode ser considerado como uma benesse social
ou um exercício de filantropia. Ele tem de gerar lucro, pois este é elemento
essencial e caracterizador do modo de produção capitalista. Além disso,
somente o lucro gerado pode aumentar o montante original e assim atender a um maior número de pessoas e garantir a permanência do sistema.
Entretanto, a concessão deste deve estar condicionada ao atendimento de
uma função social que lhe deve ser intrínseca e que deve ser atendida pelo
seu titular em nome e em favor do bem comum.
O art. 3º, I, da Constituição estabelece que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. No momento que
o crédito, em geral, e o microcrédito, em especial, são concedidos com este
intuito, é indispensável que eles exerçam uma função social, pois assim estarão contribuindo para promover o pleno exercício, por parte dos tomadores,
dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana.

5 Conclusão

Os problemas para a constituição de um mercado de crédito para os
pobres por meio de organizações bancárias convencionais ocorrem devido
a quatro fatores: a inexistência de agentes dispostos a ofertar crédito, dado
o alto custo de se emprestar pequenos montantes a desconhecidos; as taxas
de juros que, na maioria das vezes, desencorajam os potenciais tomadores de
crédito; a falta de seguros e garantias para compensar o risco da operação; e
a falta de interesse no projeto por parte das entidades que compõem o sistema financeiro nacional, uma vez que existem formas muito mais rentáveis
19

Disponível em: <http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=6674&PalavraChave
=microcredito,%20agente>. Acesso em: 5 nov. 2011.

91

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

de se aplicar o capital ou destiná-lo a novas fontes de investimento, em que,
sob uma ótica financeira, o ganho de escala é muito maior e a relação custo/
benefício é melhor aproveitada.
Atuando desta forma, as instituições financeiras passam a acumular cada vez mais capitais, em detrimento da capacidade produtiva de uma
determinada comunidade. Ocorre que, desde Adam Smith, Malthus e David
Ricardo20, sabe-se que a riqueza de uma nação não é indicada pelo estoque
de metais preciosos que ela acumula, mas pelo trabalho de seus habitantes
e pelos meios de que dispõe para utilizá-lo da melhor forma possível.
No capitalismo, empreender é uma questão de sobrevivência. Nos
séculos XIX e XX, existiram bons argumentos contra esse modelo econômico.
Defensores de outros modelos argumentavam que o capitalismo somente
sobreviveria fundado na exploração do trabalhador, uma vez que o processo
de geração de lucros sobre o capital consiste em remunerar o trabalho do
trabalhador por um preço menor do que ele vale, gerando, assim, a “mais-valia”21 para o dono do capital.
Hoje, porém, apesar do aparente desequilíbrio, o capitalismo se tornou modelo econômico vigente em quase todo mundo, exceto por poucas
economias socialistas ou outras fadadas ao isolamento. A razão desta hegemonia está na expectativa individual de sucesso, tanto para quem conquista o
papel de capitalista (detentor do capital), quanto na percepção de viabilidade
para quem ainda quer alcançar esta posição. O sucesso é consequência da
democracia inerente ao modelo capitalista, ingrediente fundamental para
o pleno desenvolvimento deste modo de produção.
Tanto é verdade, que, em seu art. 170, a Constituição da República
Federativa do Brasil estabeleceu como primados da ordem econômica princípios que refletem a opção pelo modo de produção capitalista.
Embora a ordem constitucional em vigor tenha consagrado uma economia de livre mercado, fundada no capitalismo, ela instituiu uma série de
diretrizes que limitam e condicionam o processo econômico, no sentido de
direcioná-lo a proporcionar o bem-estar social ou a melhoria da qualidade
20
21

Apud Cohen (1998, p. 54).

De uma forma sintética, mais-valia pode ser conceituada como a diferença entre o valor da produção de um determinado trabalhador e a quantia que este recebe como salário. Este é um conceito
essencial para explicar o capitalismo, haja vista que, neste modo de produção, a força de trabalho
se transforma em mercadoria e se coloca no mercado como qualquer objeto de troca.
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de vida da população brasileira. Entre estes princípios, o mais importante
está consubstanciado como o próprio fim da ordem econômica: assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Neste diapasão, o direito alcança o seu objetivo quando concede aos
destinatários de suas regras a oportunidade de contar com uma sociedade
mais justa. Assim, ao possibilitar o acesso a serviços financeiros à parcela
expressiva da população que durante anos foi excluída deles, o microcrédito atende e dá efetividade ao previsto nos arts. 3º e 5º da Constituição de
República Federativa do Brasil22, contribuindo, de forma exemplar, para a
redução da pobreza e da desigualdade social que, infelizmente, continuam
a atingir a sociedade brasileira.
O crédito, como exemplo de propriedade incorpórea, deve ser compreendido conforme os princípios e finalidades republicanos e com as promessas constitucionais de justiça estampadas nas cláusulas pétreas da Constituição. Deste modo, a política destinada à concessão de crédito aos excluídos
sociais com o objetivo de acarretar-lhes uma melhoria na qualidade de vida
deve ser concebida como uma política de Estado, lastreada no citado art. 170
da Carta Magna brasileira.
Para Rogério Nagamin Constanzi23, o microcrédito não deve ser
concebido apenas como um mero direito, e sim um direito fundamental
do homem. Para este autor, o “microcrédito é democratização do crédito.
Microfinanças é tratar o acesso ao crédito e aos demais serviços financeiros
como um dos direitos fundamentais do homem”. Discordamos deste estudioso neste ponto, uma vez que concebemos o microcrédito não como um
direito em si, e sim como um instituto que é dotado de uma série de características que fazem com que se torne um instrumento dirigido a efetivar
e assegurar o gozo dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa dos
seus destinatários.
22

23

Observa-se que a ordem constitucional vigente fez questão de realçar a obrigação do Estado brasileiro de garantir a existência de uma sociedade livre das mazelas da pobreza e das desigualdades
sociais, problemas que, de longa data, afligem o país. Tanto que o texto magno estabelece expressamente, em seu art. 3º, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, diretriz que, no art. 170,
será prevista expressamente como princípio geral da ordem econômica.  

Microcrédito no Âmbito das Políticas Públicas de Trabalho e Renda. Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada. 2002. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/pnmpo/microcrédito_ambito_polilticas
_publicas _trabalho_renda.pdf>. Acesso em 30 out. 2011, p. 01.
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Esta modalidade de crédito é um instrumento que fomenta a participação dos beneficiários, concedendo-lhes a oportunidade para que possam
fazer suas próprias escolhas e busquem, por si mesmos, soluções para sair
da pobreza, ao invés de esperar passivamente pela intervenção paternalista
do Estado, possibilitando o pleno exercício dos direitos inerentes à dignidade
da pessoa humana. Portanto, agindo desta forma, esta modalidade de crédito
exerce uma função social.
No momento em que uma pessoa tem acesso ao sistema financeiro de um país, ela não é incorporada apenas à economia nacional, e sim a
um sistema social que possibilita o crescimento de sua autoestima. Deste
modo, no momento em que se defende uma função social do crédito, está
se tratando de um instituto que confere dignidade às pessoas, de modo que
possam participar ativamente do processo de desenvolvimento sustentável
de uma Nação.
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Prescrição contra instituições financeiras em casos de
negativação e saques indevidos
Ciro José de Andrade Arapiraca1

Também conhecida como prescrição extintiva ou liberatória, para
se diferenciar da aquisitiva ou usucapião, a prescrição origina-se do direito
romano e sua base etimológica tem assento na expressão latina praescriptio
(LOTUFO, 2003), significando escrever antes ou no começo.

Trata-se de instituto de direito material, regulado pelo Código Civil,
nos arts. 189/206 e sua consequência primordial é a perda da pretensão,
subsistindo o chamado direito de fundo (FARIAS, 2005, p. 502), embora não
podendo mais o titular do direito exigir o cumprimento da obrigação. Ela
supõe o decurso do tempo e a inércia do titular do direito (MIRANDA, 1957).
Além do decurso do tempo e da inércia do titular do direito subjetivo
em exercê-lo, o instituto da prescrição não exige o elemento anímico, qual
seja, a boa-fé por parte do devedor, ao contrário do que normalmente ocorre
com a prescrição aquisitiva.
A professora Maria Helena Diniz (2002, p. 337) ainda acrescenta
como requisito a ausência de fato modificativo ou impeditivo.

Convém salientar, além disso, que a noção de prescrição foi erigida
para satisfazer ao princípio da segurança jurídica (paz social). Assim, não
persiste indefinidamente, no seio social, a prerrogativa que possui o detentor de determinada pretensão, tranquilizando-se a sociedade, em face da
estabilização das relações entre os indivíduos, produtora do efeito sedativo
das incertezas.

A ideia de pretensão tem origem no direito alemão (Anspruch), a
qual nasce a partir da violação de determinado direito subjetivo (PEREIRA,
2005, p. 682).
1

Juiz federal substituto.
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O início da prescrição coincide com o momento em que a pretensão
pode ser exercida. O denominado princípio da actio nata2 supõe a violação
de um direito atual. A pretensão nasce justamente no momento da violação
do direito (GOMES, 2010, p. 392).
Da seguinte forma ficou aprovado o Enunciado 14 do CJF (Conselho
da Justiça Federal), durante a I Jornada de Direito Civil, realizada em setembro de 2002:

Art. 189: 1) o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento
da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o
art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente
após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.

Cabe ressaltar, todavia, que há julgados no âmbito da própria Corte
Superior de Justiça que vinculam a teoria da actio nata ao efetivo conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo, porque seria mais consentâneo com o princípio da boa-fé. Tal entendimento pode ser vislumbrado
claramente a partir da redação da Súmula 278: “O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral”.
Na sistemática civilista anterior, não havia uma distinção bem nítida
entre prescrição e decadência, não obstante seus conceitos sejam deveras
discrepantes. Conquanto aquela delimite direitos subjetivos, ou seja, os relativos a uma prestação (ações condenatórias), esta dispõe sobre os direitos
potestativos, responsáveis por impor ao outro sujeito da relação uma determinada situação jurídica, referindo-se às ações constitutivas (AMORIM
FILHO, 1997, p. 744). Outrossim, a decadência, ao contrário da prescrição,
não pode ser interrompida ou suspensa.

No que diz respeito aos prazos prescricionais, eles vêm disciplinados
nos arts. 205 e 206 do novo Códex Civil, utilizando-se, como cláusula geral
subsidiária, o lapso de dez anos, previsto no art. 205, caput. Os demais prazos
contidos nesse diploma legal são considerados de decadência.
2

“[...] o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a
pretensão a ser deduzida em juízo” – AgRg no REsp 1148236/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1051
051&sReg=200901310323&sData=20110414&formato=PDF>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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Levando-se em consideração a sua oponibilidade, construiu-se uma
classificação dos prazos prescricionais. Quando fossem relativos a direitos
patrimoniais, seriam discriminados como exceções processuais, que são
aquelas somente oponíveis pelas partes. Por outro lado, as questões não
patrimoniais enquadrar-se-iam como questões de ordem pública, as chamada
objeções processuais, podendo ser reconhecidas pelo juiz sem sequer ter
sido suscitadas por quaisquer dos litigantes.
Tal entendimento foi superado desde a recente alteração promovida
pela lei 11.280/2006, haja vista a atual possibilidade de reconhecimento de
ofício pelo magistrado ainda que se trate de direitos meramente patrimoniais.
Questão intrigante relaciona-se com qual seria o prazo prescricional
aplicável nas pretensões contra as instituições financeiras. Isso porque, a
partir de recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, insculpido na
ADI 2591, os serviços de natureza bancária estão submetidos aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi confirmada a constitucionalidade do art. 3°, § 2°, do CDC.

De igual modo, sedimentou-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, assentada na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O conceito de instituição financeira pode ser entendido como:

[...] toda pessoa jurídica, seja pública, seja privada, constituída em torno
da persecução do seguinte objetivo social: coleta de recursos financeiros, próprios ou de terceiros investidores ou poupadores, efetuando
sua respectiva intermediação ou aplicação, em moeda corrente ou
estrangeira, bem como a custódia de valores de terceiros proprietários
(FIGUEIREDO, 2011).

Segundo o professor Sérgio Cavalieri Filho (2010, p. 416): “Por mais
organizados que sejam os bancos, nessa infinidade de operações que realizam
é possível ocorrer falhas no sistema que acarretem prejuízos aos clientes
ou terceiros”. O mestre complementa aduzindo que o consumidor não pode
arcar sozinho com os prejuízos advindos dos acidentes de consumo, razão
pela qual devem ser socializados, repartidos entre todos, bem como os benefícios, aplicando-se a justiça distributiva. Para o autor, seria através dos
mecanismos de preço que o fornecedor procederia a repartição dos custos
sociais (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 422).
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Contudo, em que pese estar sob a regência da legislação consumerista, nem todas as situações que envolvam instituições financeiras e
seus clientes terão os prazos de prescrição por ela contemplados, mais
especificamente no quanto previsto no art. 27 da mesma legislação, no
qual há previsão de prazo quinquenal para casos em que se configura fato
do produto ou do serviço.
Assim dispõe o art. 27 do CDC:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.

É cediço, por seu turno, apresentar-se o que deve ser entendido
como fato do serviço, segundo Zelmo Denari, um dos autores do anteprojeto da Lei 8.078/1990:

O § 1º do art. 14 oferece critérios de aferição do vício de qualidade
do serviço prestado, e o item mais importante, neste particular, é a
segurança do usuário, que deve levar em conta: o modo do fornecimento do serviço; os riscos da fruição; e a época em que foi prestado o serviço. O dispositivo enfocado é mera adaptação da norma
que conceitua o “produto defeituoso”, prevista no art. 6º da Diretiva
374/85 da CEE e no § 1º do art. 12 do nosso Código de Defesa do
Consumidor. O serviço presume-se defeituoso quando é mal apresentado ao público consumidor (inc. I), quando sua fruição é capaz de
suscitar riscos acima do nível de razoável expectativa (inc. II), bem
como quando, em razão do decurso de tempo, desde a sua prestação,
é de se supor que não ostente sinais de envelhecimento (inc. III)
(GRINOVER, 2007, p. 203).

Com efeito, restou assentado, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a negativação indevida do nome do consumidor caracteriza ato ilícito, definido como defeito do serviço, não devendo, portanto,
ser confundido com o fato do serviço e, assim, submetendo-se ao prazo
previsto na legislação civil, mais especificamente o atual prazo trienal para
reparação de danos, in verbis:
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1. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços
bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591.
Precedentes.

2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do
consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto
2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), gerando direito à
indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço,
que pressupõe um risco à segurança do consumidor.

3. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 CDC, que se refere aos arts.
12 a 17, do mesmo diploma legal.
4. Inexistindo norma específica quanto ao prazo prescricional aplicável
ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916.
5. Recurso especial conhecido e provido3.

Consoante se pode inferir do julgado acima retratado, a situação em
comento não se subsume na hipótese prevista no CDC, de modo que deve
ser aplicado o prazo geral previsto no Código Civil.
Frise-se, no entanto, que o aresto colacionado trata de ação ajuizada
quando da vigência do Código Civil de 1916, em que o prazo geral da pretensão de reparação civil era maior, de 20 anos, prazo geral, uma vez que
não havia norma específica, ao passo que o Código Civil de 2002, em seu art.
206, § 3°, V, fixa em 3 anos o interstício, ou seja, um prazo menor do que o
previsto na legislação consumerista.
Além dos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes,
mostram-se muito frequentes na Justiça as lides que discutem fatos cometidos por terceiros em contas bancárias, em que se tem o exemplo dos saques
indevidos, sobremaneira perpetrados através da rede mundial de computadores, objetivando-se a responsabilização das instituições financeiras,
material e moralmente.
Não há notícia do entendimento dos tribunais superiores sobre o
prazo prescricional correto em tais situações. Pode-se sustentar a aplicação do art. 27 do CDC, uma vez que há nítida falha na prestação de serviços
3

REsp 740.061/MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=947939&sReg=200500564172&sData=20100322&fo
rmato=PDF>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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bancários, sobretudo no quesito segurança, tendo em vista que os bancos
não foram eficientes na tarefa de manter incólumes os valores depositados
pelos consumidores.
Ocorre que tal interpretação poderia ter sido considerada pelo Superior Tribunal de Justiça também nos casos de negativação de nome dos
consumidores. Todavia, optou-se por não enquadrar a hipótese como fato
do serviço.
Pela mesma razão, os casos de saques indevidos e demais fraudes
cometidas por terceiros também não devem ser regidos pelo dispositivo
legal da legislação consumerista. Isso porque, em primeiro lugar, o Código de
Defesa do Consumidor não faz qualquer remissão específica em tal sentido.

Ademais, o art. 27 remonta a danos causados, a indicar, através da
qualificação “causados”, um ato comissivo, diferentemente do que ocorre
quando das situações aqui elencadas, nas quais há, em verdade, omissão
por parte das instituições bancárias.
Assim, também aqui, outra solução não pode ser encontrada, senão
aplicar o Código Civil, mais especificamente o prazo de três anos para pretensões de reparação civil.
Não se procura reduzir a importância do citado preceptivo do CDC,
mas sim distinguir situações que demandam diferentes conclusões.
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O caso da união estável entre pessoas do mesmo sexo:
uma comparação entre as jurisdições constitucionais
brasileira e canadense
Clara da Mota Santos1

1 Introdução
O Supremo Tribunal Federal, ao chancelar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, adotou uma decisão ainda pouco vista em cortes constitucionais. Como a maior parte dos países até então favoráveis à ampliação do
conceito de casamento escolheu a deliberação democrática para concretizar
a mudança de status das relações, a exemplo da Alemanha e Holanda, o grupo
que partiu para a resolução judicial da questão é seleto, incluindo Canadá,
Colômbia, México2, Nepal e agora Brasil.
O contingente reduzido de pronunciamentos permite um interessante
paralelo entre as premissas de julgamento do Tribunal brasileiro e aquelas
erigidas por seus pares internacionais. Neste estudo, tratarei do específico
caso canadense, pois uma abordagem mais acentuadamente diferente daquela encampada pelo Supremo Tribunal Federal direciona a conclusões mais
nítidas quanto ao seu modelo de decisão. O fato de o Canadá estar jungido
ao sistema da common law não prejudica a análise, pois será abstraída a
peculiaridade da fundamentação no que concerne ao lastro em precedentes.
A Suprema Corte canadense, no ano de 2004, emitiu o julgamento validando o que à época era uma proposta de legislação ampliativa do conceito
de casamento. Esta decisão, ainda que tenha chegado a conclusão semelhante
à do Supremo Tribunal Federal, percorreu um caminho de fundamentação
de todo distinto.
1
2

Juíza federal substituta.

A Suprema Corte mexicana assentiu com a constitucionalidade de uma lei da Cidade do México, mas
não estendeu a previsão ao restante do país. A colombiana, por outro lado, embora tenha firmado
que a decisão cabe ao congresso, firmou prazo para o suprimento da omissão.
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Um dos aspectos centrais desta diferença reside na concepção
canadense de uma constituição naturalmente viva e mutável, o que foi
colocado em segundo plano na ótica brasileira, afinal nenhum ministro
mencionou estar expressamente superando ou alterando o dispositivo
constitucional que reconhece “a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar”. É como se a união homoafetiva fosse um
dado que, a todo tempo, estivesse indubitável e latente na Constituição
esperando ser revelado através da interpretação. A evolução no contexto
social vivida de 1988 para cá serve como coadjuvante da principiologia
que dá a nota da decisão. A razão de decidir do Supremo não está na
mudança, mas no argumento de necessidade de respeito à dignidade
individual, independentemente de panoramas fáticos.

Outro tópico que merece comparação mais detalhada com o paradigma brasileiro é o de que a Corte canadense não admite a ponderação
em abstrato de valores constitucionais, exprimindo que determinados
conflitos não devem ser resolvidos à base de hierarquização de direitos
no plano conceitual. Não por acaso, ainda que tenha sido judicializada a
questão, lá a Corte não fechou todos os espaços políticos, a demonstrar
que o enfrentamento judicial de um tema não precisa significar a sua
completa extração do campo deliberativo.

O cotejo entre decisões tão diferentes, cujas consequências são
similares, é o ponto de partida para a crítica de algumas posições teóricas explicitadas pelo Supremo Tribunal nos diversos votos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade de 4.277/DF, em particular as de que: i)
a união entre pessoas do mesmo sexo é válida pelo só fato de não haver
dispositivo em contrário; ii) o “neoconstitucionalismo” levaria a uma
inexorável afirmação dos valores constitucionais eleitos pelos julgadores; ii) a Constituição sempre albergou uma posição que passaria a ser
revelada pelo Tribunal num plano de abstração e não por ele construída
a partir do caso.

No próximo item, abordarei o arcabouço teórico que serve de
alicerce para a posição do Tribunal brasileiro e, em seguida, farei a
comparação com o modelo canadense de decisão, confrontando os dois
paradigmas de constitucionalismo.
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2 A concepção teórica de constitucionalismo subjacente à decisão
brasileira sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo
(ADI 4.277/DF)
Muitas vezes buscar extrair uma linha teórica ou argumentativa coesa
das decisões do Supremo Tribunal Federal não é tarefa fácil, considerando
que o problema das “onze ilhas”3 gera ausência de opiniões comuns e, ao
cabo, de uma deliberação que se faça entender não apenas no seu dispositivo
ou comando, mas também quanto à orientação constitucional que se pretende vinculante de todo o Poder Judiciário4. O esforço a ser feito, no escrutínio
das razões da ADI 4.277/DF, não deixa de ser, com isso, pautado por uma
subjetividade forte em relação à escolha dos tópicos e votos que são mais
ilustrativos das correntes pelas quais a Corte navegou.
Dito isso, pinço os votos dos ministros Carlos Britto e Celso de Mello
como exemplos tanto da disparidade de versões embutidas no mesmo julgamento quanto de dois prismas continuamente influentes nas discussões
constitucionais brasileiras, quais sejam, o positivista, tributário da tese do
legislador negativo, e a vertente construtivista do “neoconstitucionalismo”
que busca fazer oposição à primeira.
A linha do ministro Carlos Britto comunga, ainda que somente em
parte, de uma tradição argumentativa que não é mais a prevalecente na
composição atual da Suprema Corte brasileira. O voto condutor do acórdão
se concentra no fato de que, por força da norma geral negativa kelseniana,
o ordenamento jurídico seria fechado e coerente, pelo que “tudo que não
estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”5.
Em remate, a elaboração positivista contraditoriamente culmina no ativis3

MENDES, Conrado Hübner. “As onze ilhas”. In: Folha de São Paulo, edição de 01/02/2010.

5

Hans Kelsen acentua a característica da coação como distintiva da norma jurídica e prega a lição
citada no voto do relator da ADI da união homoafetiva de que a conduta em relação à qual o direito
silencia é permitida, por não ser objeto de coação. Em suas palavras, “uma determinada conduta
humana que, pelo fato de ser tornada pressuposto de um ato coercitivo que é dirigido contra a
pessoa que assim se conduz (ou contra os seus familiares), se transforma em conduta proibida,
contrária ao Direito e que, por isso, deve ser impedida, devendo a conduta oposta — socialmente
útil, desejada, conforme ao Direito — ser fomentada”. Cf. Kelsen (1998, p. 35).

4

O artigo Brazil’s Supreme Court, publicado na revista The Economist de 21/05/2009 elenca o fato
de cada juiz escrever sua opinião como uma das grandes estranhezas do Supremo Tribunal Federal
brasileiro.
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mo judicial da defesa das uniões homoafetivas, a despeito de haver regra
constitucional supostamente contrária.
Esse viés de restrição que se fazia expressar pela tese do Poder Judiciário como legislador negativo foi substituído por uma posição ativista clara
por parte do Supremo Tribunal Federal, o que não necessariamente significa progressista ou liberal, mas sim intervencionista em questões políticas
sensíveis. A centralidade que a Corte vem ocupando ganha fôlego a partir
de características problemáticas estruturais do sistema representativo6 e de
uma plêiade de aspectos constitucionais minuciosos, que, em muitos outros
países, não raro estão a salvo de constitucionalização. E o apelo à técnica do
balanceamento, bem como às teorias da omissão constitucional e da constituição dirigente que são combustíveis da judicialização de políticas públicas,
leva a Constituição a ocupar um papel que era eminentemente político7.
Esse é o giro que o Tribunal deixa claro com todas as letras ao afirmar
que as práticas de ativismo judicial tornam-se uma “necessidade institucional” quando os demais Poderes estejam sendo omissos na implementação
do que a Corte julga ser a interpretação de um direito8.
O ministro Celso de Mello demarca o núcleo da posição da Corte
quando ressalta, no seu pronunciamento, a “transcendência da questão constitucional suscitada no processo”, pois a Corte estaria “viabilizando a plena
realização dos valores da liberdade, da igualdade e da não discriminação”.
Essa exigência por dignidade desemboca na menção ao direito à “busca da
felicidade”, transposto da declaração de independência norte-americana,
ao qual o ministro atribui o caráter de “prerrogativa fundamental inerente
a todas as pessoas”. A teoria do “neoconstitucionalismo” que inspira o voto
é então cravada nas seguintes palavras:

6
7

8

[...] os princípios constitucionais e a intervenção decisiva representada
pelo fortalecimento da jurisdição constitucional exprimem aspectos de
alto relevo que delineiam alguns dos elementos que compõem o marco

Ver Luís Roberto Barroso, Brazil’s unbalanced democracy: presidencial hegemony, legislative fragility
and the rise of judicial power. Conferência ministrada na Universidade de Yale, em 14/02/2011.

Gilberto Bercovici, a propósito do assunto, enuncia que “a Constituição, no entanto, não pode ter
a pretensão de resumir ou abarcar em si a totalidade do político, como ocorreu com a Teoria da
Constituição Dirigente [...] A política deve ser levada em consideração para a própria manutenção
dos fundamentos constitucionais”. Ver Souza Neto (2003, p. 130-131).

Voto do ministro Celso de Mello, proferido na citada ADI 4.277/DF. Disponível em: <http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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doutrinário que confere suporte teórico ao “neoconstitucionalismo”,
em ordem a permitir, numa perspectiva de implementação concretizadora, a plena realização, em sua dimensão global, do próprio texto
normativo da Constituição.

É bom esclarecer que o rótulo consubstanciado no termo “neoconstitucionalismo” não possui correspondência nos Estados Unidos ou na Alemanha, derivando, segundo Daniel Sarmento (2009), de estudos espanhóis
e italianos que ganharam divulgação no Brasil. A variedade de tom dos
autores que lhe servem de amparo importa em certa miscelânea teórica
que congrega referências aparentemente contraditórias como as de Ronald
Dworkin e Robert Alexy, autores que inclusive jamais se definiram como
“neoconstitucionalistas”9.
Quando o Supremo Tribunal Federal, ainda que somente em alguns
votos, assume adotar esta posição e alude à transcendência, à felicidade e
à intervenção judicial como mecanismo preponderante para concretizar a
Constituição, o viés kantiano do argumento não é acidental. Esta matriz do
“neoconstitucionalismo” não é implícita. Trata-se, em verdade, de um dos
seus jargões distintivos. O retorno à axiologia e à moralidade é o que se
passou a denominar, no seio desta teoria, como a “virada kantiana”10.
Ocorre que, diferentemente daquilo que aparenta o termo “virada
kantiana” dos “neoconstitucionalistas”, Kant não inventou a moral, ele possui
uma determinada concepção de moral, o que é distinto. Uma aproximação
entre os juízos morais e jurídicos não significa um necessário apelo à teoria
kantiana. Se a teoria do “neoconstitucionalismo” poderia escolher outra
proposta para sustentar a maior conexão entre direito e moral, quando recorre ao uso de Kant por lhe parecer mais interessante ou consentâneo ao
propósito prático buscado, tal postura, em si, possui um significado. Por que
então Kant? Qual é a raiz kantiana que se correlaciona ao constitucionalismo
liberal, ou mesmo ao específico “neoconstitucionalismo” brasileiro citado na
decisão da união estável entre pessoas do mesmo sexo?
Para Kant a razão somente se submete à lei que ela mesma se dá.
É a liberdade em direção à qual vai a mente humana que pressupõe a não
9

Sarmento, 2009.

10

A menção deriva da obra do alemão Otfried Höffe e popularizou-se com a citação feita por Ricardo
Lobo Torres, no artigo “A Cidadania Multidimensional na era dos Direitos (HÖFFE apud TORRES,
1999, p. 248).
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dominação do indivíduo por suas fraquezas. O critério moral kantiano não
poderia estar no mundo, mas sim no indivíduo que passa a seguir um dever
abstrato que purifica a sua razão prática das tendências e inclinações, a
partir de um teste de universalização. O imperativo categórico é a mencionada lei prática que define o agir moral, ao prescrever como correta a ação
cuja máxima possa se tornar, pela vontade, uma lei universal. O imperativo
não tem um conteúdo em si que não seja a própria máxima que “manda se
conformar com esta lei, e não contendo a lei nenhuma condição que a limite,
nada mais resta senão a universalidade de uma lei em geral” (KANT, 2006, p.
51). É livre, enfim, o homem na hipótese de agir por um dever racionalmente
instituído, despindo-se dos seus interesses naturais e irrefletidos.
Na teoria kantiana, o homem é um fim e jamais um meio. As ideias de
moral universal e indivíduo se entrelaçam, pois, “se um sujeito é um fim em
si mesmo, os seus fins têm de ser, na medida do possível, os meus” (KANT,
2006, p. 61). Esta é uma das fontes do conceito de dignidade da pessoa humana, consolidado nas atuais Constituições alemã e brasileira e que serve de
lastro para decisões constitucionais que vão de temas como o da liberdade
de opinião ao da união entre pessoas do mesmo sexo.
Como se observa, o princípio moral de Kant não deriva da experiência,
pois se aplica a todos os seres humanos em geral e surge de uma regra de
razão. Portanto, a vertente de decisão constitucional alinhada com as características deste pensamento tende a se imiscuir o menos possível na perspectiva empírica ou factual, atuando sobretudo no campo principiológico.
A centralidade no indivíduo e a busca por tornar a autonomia da
vontade o próprio fundamento da moral, que não deve se condicionar pela
“natureza dos objetos do querer” (KANT, 2006, p. 70), são o mote da transcendência jusracionalista que marcou as revoluções liberais e, em alguma
medida, o próprio surgimento do constitucionalismo. Daí que a invocação,
pelo Supremo Tribunal, tanto da felicidade como direito inerente ao homem
quanto do “neoconstitucionalismo” como teoria a ser seguida não se pauta
por uma acepção moral qualquer, mas pelo juízo kantiano de uma moral
liberal e abstrata, centrada no indivíduo, cuja racionalidade independe do
tempo e espaço e que se guia por um dever que a purifica e inibe das tendências naturais. E, além disto, a própria axiologia que passou a pautar as
Cortes constitucionais herdeiras da tradição romano-germânica advém do
conceito de dignidade da pessoa humana, também utilizado pela decisão da
ADI 4.277/DF.
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O modelo pelo qual o Supremo Tribunal Federal produziu o julgamento que reconheceu a constitucionalidade da união estável homoafetiva, embora não se confunda com a linhagem do direito natural, permanece
dentro da baliza do antigo Poder Judiciário, que, conforme explica Marcus
Faro de Castro (2010, p. 150), serve precipuamente para revelar direitos
pré-existentes, sem a flexibilidade necessária para acolher os interesses emergentes merecedores de atenção e proteção em novos contextos sociais11.
Tal noção de direito constitucional assentada em pilares kantianos,
cujo expoente maior no direito norte-americano é Ronald Dworkin, é chamada por Bruce Ackerman (2006, p. 15) de um verdadeiro fundamentalismo de
direitos, que se sobreporia inadvertidamente à vivência constitucional pela
via não judicial, por força de um discurso “esotérico”, cuja exaltação de Kant
e Locke “apenas ressalta o elitismo notório que anula questões fundamentais
do processo democrático”12.
As críticas de Faro e Ackerman incidem sobre dois aspectos diversos
e ao mesmo tempo conectados do constitucionalismo liberal. Há a problemática interna quanto à forma de confeccionar a decisão, normalmente despida de abertura empírica aos elementos passíveis de serem incorporados
à construção do julgamento. Em paralelo, subsiste a perspectiva externa da
judicialização como única saída para a concretização de direitos.
No entanto, esta não é a única saída para o constitucionalismo nem
tampouco aquela necessariamente engendrada na sua origem, caso se queira
enveredar por leituras que remontam ao passado do surgimento das constituições. As premissas liberais muito mais aderiram à revolução francesa
do que à americana, como acentua Hannah Arendt (2011, p. 195-196) ao
constatar que os americanos não tinham a preocupação central de firmar
cartas de direitos, de limitar um governo, já que não vinham de uma tradição absolutista como a francesa. A pretensão era a de criar um novo modo
de exercer o poder. A visão que atribuiu aos revolucionários americanos a
primazia aos direitos naturais seria muito mais decorrente do modo como
os europeus assimilaram os acontecimentos.
A preocupação dos fundadores do constitucionalismo norte-americano era com a instauração de uma república forte, estável e de grande
extensão, que não resultasse em tirania ou aristocracia. Esta república ideal
11

12

Castro, 2010, p. 150.

Ackerman, 2006, p. 15.
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combinaria os elementos de uma monarquia quanto à política externa e os
fundamentos democráticos no âmbito interno, aperfeiçoando o sistema instaurado pelas repúblicas italianas, que tiveram Aristóteles como referencial,
mas foram demasiadamente conduzidas a instabilidades13.
Assim, enquanto os escritores pré-humanistas acreditavam que o
bem comum somente poderia ser alcançado se os detentores do poder se
comportassem de modo integralmente justo, os federalistas assumiram a
concepção de Maquiavel de que era um otimismo exagerado confiar na virtude absoluta dos governantes, pois “sempre que se busca alcançar o bem
comum se corre o risco de colocar em desvantagem um interesse individual”
(SKINNER, 1990, p. 136, tradução minha). Sabendo enfim que os homens
não eram anjos, criaram um sofisticado sistema de freios e contrapesos que
permitiu o controle do próprio governo e o acautelamento permanente contra o despotismo14.
Se o nascimento do constitucionalismo não precisa ser visto como
uma ode às cartas de direitos inalienáveis, o seu presente e futuro, por conseguinte, não precisam estar atados a uma perspectiva exclusiva ou demasiadamente liberal, tal qual a eleita pela ADI 4.277/DF.
Na próxima seção, a decisão da Suprema Corte canadense será o paradigma de análise de outros caminhos pelos quais o direito constitucional
pode avançar.

3 Um modelo de convivência entre a judicialização e os espaços
políticos: a decisão canadense sobre o casamento entre pessoas
do mesmo sexo

A Suprema Corte canadense analisou a constitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo em um controle abstrato e prévio,
validando o projeto de lei que iria ser proposto pelo Poder Executivo, sem,
13
14

Ver Alexander Hamilton, em The Federalist n. 9, tradução minha.

É o que James Madison pontua no The Federalist n. 51: “If men were angels, no government would
be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government
would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great
difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next
place oblige it to control itself”.
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entretanto, exagerar na abrangência de sua manifestação pela consciência
do limite fundante da inexistência de conflito de direitos em tese15.
Um dos primeiros pontos firmados pelo Tribunal é o de que a Constituição (Charter of Rights and Freedom) é uma árvore viva (living tree), de
modo que a interpretação deve acomodar a realidade contemporânea. A teoria da constituição viva é uma vertente muito defendida nos Estados Unidos
em oposição às teses originalistas conservadoras16, e, ao ser acolhida pelo
julgamento canadense, já sinaliza uma visão dissonante da que prevaleceu
na decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, afinal o principal voto
do acórdão, prolatado pelo ministro Carlos Ayres Britto, não é no sentido de
que a realidade mudou e esta circunstância condiciona a Constituição, mas,
ao contrário, de que, pela teoria kelseniana, nunca houve regra proibitiva
das uniões. Findou um tanto diminuída a interpretação temporal sobre o
§ 3º do art. 226 da Constituição de 1988, que somente reconhece a união
estável entre homem e mulher.
Além disto, a alegação de que o casamento entre pessoas do mesmo
sexo simplesmente não era proibido pouco acresce ao debate constitucional
e não acha correspondência no processo histórico, tendo em conta o fato
de que a decisão teve o seu terreno bastante preparado pelo ativismo de
movimentos civis e por inúmeras outras decisões judiciais anteriores. Se
não há dúvida de que em 1988 nenhum casal homossexual conseguiria uma
certidão de reconhecimento de união estável em um cartório brasileiro argumentando a falta de proibição, o direito não existia, não estava a postos para
o pleno exercício.  Neste caso, ele é fruto dos referidos interesses emergentes
(CASTRO, 2010, p. 151) que foram paulatinamente se concretizando como
pretensões legítimas até a construção final de um entendimento jurídico que
conforma a realidade constitucional às mudanças e, a um só tempo, estabiliza
tais expectativas, arrefecendo o potencial conflito.
Outro aspecto da metodologia canadense digno de nota é o pronunciamento anterior à deliberação congressual. A decisão da Corte atrela-se ao
projeto de lei e com ele passa a compor uma unidade submetida ao debate
parlamentar, em um sistema que possibilita o aprimoramento do processo
democrático, porquanto a legislação pode ser ajustada para evitar uma futura
15
16

Same-Sex Marriage, 2004 SCC 79, [2004] 3 S.C.R. 698, 9/12/2004. Disponível em: <http://www.
canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc79/2004scc79.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2012.
Ver David A. Strauss (2010) e Bruce Ackerman (2007).
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cassação em sede de controle de constitucionalidade repressivo. O Poder
Judiciário não se impõe como a última palavra castradora da deliberação,
mas como um ator na discussão do melhor conteúdo da norma.
Ao ser indagada sobre se o casamento entre pessoas do mesmo sexo
ofenderia a liberdade de religião, a Corte utilizou a sua prerrogativa de não
responder ao questionamento, por força de duas considerações relevantes.
Primeiro, a colisão entre direitos jamais poderia ser analisada em termos
abstratos, porque os conflitos só surgem na esfera dos fatos. Eles podem,
na verdade, nem surgir. Além disto, a Carta Constitucional não conteria um
rol hierárquico de direitos que flutuam num plano etéreo, firmando-se a
conclusão de que decisões abstratas banalizam a Constituição e inevitavelmente geram maus julgamentos: “Charter decisions should not and must not
be made in a factual vacuum. To attempt to do so would trivialize the Charter
and inevitably result in ill‑considered opinions”.
O enfoque nitidamente se aparta da concepção da jurisprudência de
valores do Tribunal Constitucional Federal alemão17, que inspira os movimentos atuais da nossa Corte, seja pelo não escalonamento abstrato de direitos, seja pela concessão de um espaço para a atuação política. O julgamento
também foge do círculo vicioso apontado por J.G.A. Pocock (1975, p. 22,
tradução minha), pelo qual “das abstrações universais somente abstrações
universais podem ser deduzidas” e, assim, acaba por se impor “o problema levantado por Platão sobre como a generalização pode se conformar ao
particular”18. O instrumento que pode acomodar o universal e o particular
está, para Pocock, na resposta aristotélica: é a experiência comum. É esta
igualmente a constatação de Oliver Wendell Holmes (1991, p. 15, tradução
minha) quando vaticina que “a vida do direito não tem sido a lógica, tem
sido a experiência”.
Portanto, ao modo de fazer constitucionalismo abstrato pode se contrapor uma proposta que só vê o conflito quando ele efetivamente surge e não
antecipa manifestações judiciais desnecessárias, dialogando mais proximamente com os outros poderes, na linha do exemplo de colaboração judicial
na formação da vontade parlamentar. Isto enuncia que não necessariamente
os tribunais constitucionais precisam ser a única e a última palavra na in17

18

Sobre uma tentativa de racionalização da hierarquia de valores ver Robert Alexy (2008, p. 158).
Pocock (1975, p. 22). Tradução minha.
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terpretação de todos os temas correlatos a uma decisão impactante como a
que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
A ideia de que os tribunais não devem e não precisam necessariamente elaborar teses abstratas e exaustivas sobre os temas em litígio aproxima-se da tese de Cass R. Sunstein (1996, p. 35-39), segundo a qual o constitucionalismo, para manter o dissenso vivo e ao mesmo tempo controlado,
move-se por meio de acordos teóricos incompletos sobre princípios gerais,
empregando-os sem toda a especificização possível. Os consensos parciais
permitem que a agenda constitucional avance sem a polarização e o demasiado acirramento de ânimos, sem fazer com que grupos se sintam alijados
do processo democrático por não estarem entre os abarcados pelas posições
vencedoras nos tribunais. Seria melhor, por isso, uma decisão que autoriza
o casamento homoafetivo e não firma de antemão todos os contextos em
que haverá ou não violação à liberdade religiosa, dada a circunstância de
que o silêncio, em alguns momentos, pode diminuir o conflito e permitir o
aperfeiçoamento da decisão no tempo e por outros intérpretes. A divergência
moderada, própria das constituições, fomenta a evolução gradual das questões pulsantes. Por essa concepção de Sunstein (2005, p. 150), a contribuição
essencial do constitucionalismo, herdada dos fundadores dos Estados Unidos,
estaria no ceticismo quanto à homogeneidade e na formação de um estado
que acomode a diversidade sem gerar conflitos explosivos.
Portanto, os acordos teóricos incompletos podem ser condensados
nesta premissa de que os juízes não devem fazer tratados teóricos abstratos,
mas decidir o problema fático colocado ao seu julgamento, abrindo espaço
para a construção de outras pontes nos julgamentos vindouros. É a decisão
não totalizante que melhor acomoda o dissenso necessário à democracia.
Voltando à realidade brasileira, o distanciamento em relação aos fatos
tem sido a tônica do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade
em voga, do qual uma das manifestações é a ação de descumprimento de
preceito fundamental que veiculou a pretensão das uniões estáveis homoafetivas. A generalização das situações e das respostas ofertadas pelo Supremo
Tribunal Federal tem sido ainda acompanhada pelo intento de alguns de seus
membros de racionalizar as decisões através de métodos como o da ponderação. O risco decorrente desta junção entre ausência de fatos e ênfase na
metodologia é o isolamento vislumbrado por Juliano Zaiden Benvindo (2010,
p. 86, 201, tradução minha), pois, “quando o discurso jurídico é considerado
um caso especial do discurso moral, e aplicado a isto o procedimento, com
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suas regras e critérios, ele pode ser monologicamente aplicado, e, ao final,
o apelo à correção perde sua conexão com o mundo externo”.
Poder-se-ia objetar que não é da tradição brasileira uma manifestação
da Corte que simplesmente opine acerca da constitucionalidade de um projeto de lei, sem vincular o Poder Legislativo; ou mesmo que o nosso sistema
impõe o pronunciamento judicial sobre tudo que está em julgamento. Contudo, a feição atual do nosso controle de constitucionalidade já não se conecta
à tradição histórica brasileira da revisão judicial difusa e concreta, originada
na Constituição de 1891. O modelo está em construção e foi substancialmente
modificado desde a Constituição de 1988 e da reforma do Poder Judiciário,
implementada pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Em um contexto de
transformação drástica, no qual o passado tem sido mais uma referência a
se superar do que fonte de inspiração, não podem ser descartadas outras
experiências democráticas sob o argumento de serem importadas ou incompatíveis com a tradição, inclusive porque talvez elas possuam mais contato
com o nosso antigo método de controle de constitucionalidade relacionado
aos fatos e conflitos reais do que a presente abstrativização.
O julgamento cristalizado na ADI 4.277/DF está no plano da construção de uma teoria abrangente e não no da resolução de casos. Suas balizas
universalizantes e genéricas estão atadas a uma dimensão kantiana do fenômeno jurídico, o que tem pertinência com a crítica que Sunstein promove
contra Ronald Dworkin, um dos autores apropriados no Brasil pelo discurso
de “neoconstitucionalistas” brasileiros, de que, na formulação deste autor, os
juízes teriam de desenvolver argumentos “gerais e abstratos, que parecem
como filosofia política ou teoria moral” (BENVINDO, 2010, p. 49). Assim,
para verificar se uma prática é ou não discriminatória, ter-se-ia de elaborar
uma ampla tese sobre a igualdade em uma democracia, o que não condiria
com um procedimento jurídico real.
Não que o Supremo Tribunal Federal tenha aplicado a teoria dworkiniana do direito como integridade, mas é certo que a pretensão da ADI.
4.277/DF é de formulação teórica ampla e total. A objeção que pode ser feita
a este modelo de decisão não é simplesmente quanto a uma determinada
preferência teórica em detrimento de outra. Quando o Supremo Tribunal
Federal decide sobre uma base principiológica extremamente descalçada dos
fatos, perde-se a referência do elemento singular do caso e sequer se pode
extrair o legado de um precedente que construa novas referências em termos de direitos fundamentais. Levando-se em consideração o voto condutor
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do acórdão, não foi expressamente alargado o conteúdo jurisprudencial da
privacidade, da igualdade ou de outro direito equivalente. Por outro lado,
com a prevalência de decisões em controle abstrato, perde-se em interação
democrática entre os Poderes, o que ocorreu através do modelo canadense
de endosso ao projeto de lei ou mesmo na decisão colombiana que assinalou
prazo para a deliberação parlamentar.

A decisão da ADI 4.277/DF não rompe com a noção de Poder Judiciário encastelado em si mesmo e revelador de verdades que parecem sempre
ter estado postas e que não construídas pela interlocução com outras instâncias políticas. Ainda que seu resultado seja positivo, é inegável que ele foi
alcançado em outras democracias por processos distintos e provavelmente
mais abertos. E, acima de tudo, o acerto de uma decisão não pode afastar
a necessária reflexão sobre os processos decisórios, sem o que morreria o
aperfeiçoamento das instituições.

4 Conclusão

A comparação entre os julgamentos brasileiro e canadense sobre a
união entre pessoas do mesmo sexo é um exemplo claro sobre como a mesma decisão constitucional pode ser adotada com esteio em metodologias e
perspectivas de constitucionalismo distintas.

Quando o Supremo Tribunal Federal decide um tema sensível sob
a égide de argumentos abstratos como o da “transcendência” do caso analisado, da “felicidade inerente a todas as pessoas”, bem como o atinente à
tese do “neoconstitucionalismo”, a opção teórica traz repercussões para o
campo da legitimidade da jurisdição constitucional, que passa a ser um fator
de polarização e fechamento do diálogo entre os Poderes. Numa sociedade
em que o consenso abstrato e universal é problemático, decisões que comungam desta suposição soam como imposições ideológicas. Contudo,
é possível o estabelecimento de um procedimento constitucional que
não seja exclusivamente centrado na declaração abstrata de direitos
pelo Poder Judiciário, mas sim talhado a partir do caso concreto dentro
da baliza de respeito e abertura à voz política. Talvez o Canadá tenha,
neste particular, algumas lições a nos prestar em termos de inovação e
hibridismo nas relações entre os campos decisório e deliberativo.
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Não comerás sangue!
Daniel Guerra Alves1

Sob que aspecto considerar a transfusão de sangue entre os religiosos
que a não desejam? Situo o problema no direito da personalidade2, afeto,
pois, ao direito civil.
Há pelo menos três aspectos sob os quais se vai analisar a questão.
Ou bem o direito à não transfusão se exerce em face do Estado, neste caso
como direito subjetivo. Uma pretensão exercitável ex imediato. Ou direito
objetivo que é o direito posto em abstrato, uma mera previsão normativa.
Pode-se, ainda, trazer a figura para fora do nosso ordenamento exclusivo e
tentar situá-la nos direitos humanos, que seria já uma norma de direito internacional levando o Brasil a responder perante órgãos internacionais pelo
descumprimento destes direitos. Como indica o tópico frasal deste parágrafo,
cuidaremos aqui de relações entre particulares, de maneira individual e
coletiva, pois os direitos da personalidade são transcendentes ao relacionamento unipessoal. Pode-se chegar à análise do transfundido com o seu grupo
social, e mais especificamente do médico que o atende com estas pessoas.
Assim nosso estudo terá duas vertentes de abordagem: Quem decide
se é o caso de transfundir, o médico ou o paciente? A escolha, acaso caindo
sobre o paciente, implica capacidade de decidir, legitimidade de dispor, liberdade de agir?

Liberdade dentro da religião

A filosofia pura e seu ramo ligado às ciências jurídicas têm muitas
acepções de liberdade. Tentaremos aqui implementar a noção que pensamos
ter entendido em Kant. Liberdade é agir conforme a lei moral que está dentro
da pessoa que age, de maneira intranscendente, cuja universalização serve de
1
2

Juiz federal substituto.

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis
e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

teste para adequação ou não do preceito. Assim para que não comer sangue?
Por que é errado em si, ou por algum fim fora da conduta, como a salvação
da alma, por exemplo? Como lemos na bíblia, há promessa de castigo para
quem come sangue3. Não se trata de um imperativo categórico, in re ipsa,
mas de um comando transcendente: não faça isso para que lhe não aconteça
aquilo. É um imperativo hipotético. A sanção é ser afastado da convivência
com o grupo! Então, afinal, de que é que tem medo o transfundido? De ser
rejeitado, em sanção social, por aqueles com quem compartilha a fé. Preferirá
morrer a perder o contato com o seu grupo que certamente, em cumprimento
ao preceito bíblico, o rejeitará. Ao escolher não tomar o sangue, não se trata
de uma escolha livre do fiel, mas de uma pressão social.
Para ser um imperativo categórico e realmente trazer alguma libertação, deveria ser a conduta exposta, ainda tentando pôr em prática o que
se entendeu de Kant, a uma universalização. Se todo aquele que precisa de
sangue para sobreviver e o toma for excluído do convívio social, isto torna o
mundo melhor? Só vejo menos perdão e mais exclusão, o que nos distancia
do ideal social da tolerância que buscamos. Assim a recusa a receber sangue
é uma mera norma formal de convívio social, sem implicar um verdadeiro
comportamento moral.
Ao se recusar a receber sangue, não se imola o fiel livremente dispondo da vida que lhe pertence; é sacrificado por seu grupo, que o obriga
ao risco de morte ameaçando-o de expulsão.
De modo que, ao recusar-se a receber sangue, em maior ou menor
grau, o fiel está sob vício de consentimento, coação4.
3

4

Génesis 9:3-5:
“Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento; eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde.
Somente não comereis carne com a sua alma, com seu sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue,
por causa de vossas almas, a todo animal; e ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma
do homem.”
Levítico 7:26, 27:
“E não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja de ave
quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo.”
Levítico 17:10, 11:
“Se alguém da casa de Israel, ou dos estrangeiros que residirem entre eles, tomar qualquer sangue,
eu porei a Minha face contra a pessoa que toma o sangue, e a cortarei de entre seus parentes. Pois
a vida da carne está no sangue.”

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado
temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
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Não se trata de um conflito do bem jurídico vida com o bem jurídico
liberdade religiosa; é sim um conflito entre a vida e a ameaça de exclusão
do grupo religioso.

Direito subjetivo ao suicídio

Sabe-se que, no direito brasileiro, é ilícito matar-se. Se não o fosse,
seria vedado impedi-lo, pois aquele que se mata estaria em exercício regular
de direito. É, porém, um ilícito sem sanção. Não há crime para quem se mata,
não há como se lhe impor pagamento de indenização, por impossibilidade
material até. Se todos se matassem, seria o fim do mundo para a espécie
humana, o que evidentemente é ruim para a sua continuidade. Trata-se, pois,
de um imperativo categórico: é errado matar-se.

Ao regular o tráfego, nosso ordenamento regula como ilícito administrativo dirigir sem cinto de segurança. Alguém se levanta e diz: Mas este é
um raciocínio utilitarista. Não se proíbe dirigir sem cinto de segurança pensando no exclusivo risco a que se expõe aquela possível vítima de acidente
automobilístico, mas também nos custos sociais que envolve seu tratamento
e sua morte. O fato é que o incremento do risco de morte ou de lesão é ilícito
ainda que só se arrisque a pessoa que o quis. Não somente pelo incremento
da despesa médica e funerária da sociedade e quem sabe do Estado, mas
principalmente por ser um mal em si, intranscendente. Não há bem na imolação voluntária de um ser humano.

Matar-se é um risco proibido. É um valor social salvar quem tenta morrer. Incrementar o risco de morte, ao recusar-se a tomar sangue, é
incrementar um risco ilícito. Quem transfunde paciente que necessita do
procedimento, e lhe diminui o risco de morte, comete conduta não só lícita
mas também incentivada pelo nosso ordenamento. Deve ser premiado. Tem
tanto valor transfundir quem não o quer, mas precisa, quanto cortar a corda
de quem tenta se enforcar. Aqui o imperativo categórico é “faze viver”. Salvar
vidas é bom, é um valor incondicional. O médico age conforme os preceitos
da moral e da ética. Agir de maneira contrária, prestigiando um suposto direito de liberdade religiosa de quem se recusa a tomar sangue, é uma ilusão
perigosa e, até onde entendemos, imoral.
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Relação particular entre médico e paciente
Já vimos que os religiosos que se negam a receber sangue não têm a
vontade livre para consentir. Vimos que o médico, ao praticar a transfusão
sem o consentimento do transfundido, mas de forma necessária e adequada,
longe de cometer qualquer ilícito, promove conduta de valor moral.
Aprendemos, nas primeiras linhas de introdução ao estudo do direito,
que este é menos abrangente que a moral. Não é legítimo, nem equilibrado
proscrever com o direito o que é indicado pela moral. No mundo do dever
ser, o direito é a moral chancelada pelo Estado, é um mínimo ético sancionável pelo Estado.
O fundamento do poder do Estado, em Hannah Arendt, não é a força.
Esta é uma deturpação. O fundamento do poder do Estado para dizer o direito é a legitimidade, a convicção geral e aceitação de que o direito posto é
bom e deve ser cumprido. Nenhuma lei pode proibir que se salvem vidas. O
médico, mesmo contra a vontade do paciente, age no estrito cumprimento
do dever legal. Não comete ilícito, age amparado pela moral e pelo direito.
De outra mão, aquele que, sem risco próprio, podendo agir para evitar
um mal a outrem, se omite comete omissão de socorro. Quem tem o dever
jurídico de evitar o dano e se omite, conhecendo a gravidade do risco ao bem
jurídico que tem obrigação de tutelar, assume o risco do resultado pernicioso. Se este risco for proibido e tipificado em lei como crime, há subsunção
da norma ao fato. Desta forma, se o paciente que necessitava de transfusão
de sangue, à beira do choque hipovolêmico, deixa de ser transfundido por
pressão de sua família, que é de testemunhas de Jeová, o médico em tese
cometerá homicídio doloso (dolo eventual). Crime da competência do júri,
será ele exposto à episódica amostra de opinião popular que trazem os sete
jurados.

Contraponto

Interessante artigo, escrito com brilhantismo pelo Dr. Cláudio da
Silva Leiria (2009), demonstra, como opinião daquele jurista, a correção e
adequação jurídico-social da recusa da testemunha de Jeová à transfusão
de sangue. Os médicos estariam enganados ao considerar a vida do corpo
como um bem supremo, e faz um longo arrazoado sobre liberdade religiosa.
Informa que a transfusão de sangue envolve custos com testes para agentes
124

II Jornada de Direito Civil

infecciosos, que sempre se descobrem novos agentes que podem ser transmitidos pelo sangue e que a lista de patogênicos só aumenta com a evolução
da ciência, de modo que transfundir não necessariamente é uma coisa boa
à saúde do paciente. Informa que várias técnicas sanitárias paralelas foram
desenvolvidas para se evitar a transfusão de sangue, sendo o credo das testemunhas de Jeová fonte de desenvolvimento e inovação científica na área
médica. Reconhece que, uma vez perdido trinta por cento do sangue no corpo,
o choque hipovolêmico é iminente e a falta de transfusão pode levar à morte.
Para esta situação específica, não aponta meio terapêutico alternativo.
Em socorro à opinião do brilhante articulista citado veio o enunciado
403 da Jornada de Direito Civil do CJF:

Art. 15. O Direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto
no art. 5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que
se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou
sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que
observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído
o suprimento pelo representante ou assistente; b) manifestação de
vontade livre, consciente e informada; e c) oposição que diga respeito
exclusivamente à própria pessoa do declarante.

Conclusão
Como demonstramos, a negativa de receber transfusão de sangue,
quando não há alternativa viável à manutenção da vida, é ilegal por parte do
paciente e de sua família e criminosa por parte do médico que eventualmente
se negue a fazer a transfusão necessária cedendo a pedido.
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Indenização por danos morais
nos juizados especiais federais: considerações
Eduardo Pereira da Silva1

1 Introdução
Este trabalho está sendo apresentado em virtude de participação na
II Jornada de Direito Civil da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região e
é fruto da experiência de trabalho nos juizados especiais federais.

2 Dano moral na legislação brasileira

Já está superado o debate acerca da possibilidade de indenização por
danos morais no direito brasileiro. A Constituição Federal prevê, em seu art.
5º, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”.
E o Código Civil brasileiro previu, em seus arts.186 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, prevê:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;

Não temos intenção de reproduzir aqui os antigos e repetidos debates acerca da indenizabilidade dos danos morais. Citem-se, como questões

1

Juiz federal substituto.
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importantes, aquelas relativas à ausência de efeito durável do ato ofensor,
a incerteza da existência de um direito violado, a dificuldade em se aferir a
existência do dano, a impossibilidade de rigorosa mensuração monetária da
indenização e a moralidade de se compensar uma dor com dinheiro.
Outra questão ainda em debate e sobre a qual falaremos diz respeito
à natureza compensatória e não punitiva da indenização por danos morais
no direito brasileiro.

Chamamos a atenção, porém, para o fato de que, no direito brasileiro,
a indenização por danos morais é feita exclusivamente em dinheiro. Vale
dizer, a indenização por danos morais é vista como uma forma de compensar uma dor.
Isso tem muito a ver com a valorização de um estilo de vida baseado no prazer proporcionado pelo uso de bens materiais e disponíveis no
comércio.

Ainda que seja uma situação incomum, a prática judiciária nos coloca
diante de situações em que o dinheiro não se mostra apto a gerar nenhum
tipo de compensação por determinadas ofensas. Mencione-se, como exemplo, aquela em que o patrimônio do ofendido é muito superior ao valor da
indenização ou em que o ofendido busca, por meio do processo, a declaração
de um fato, para satisfação própria, ou a punição moral do ofensor.

No que diz respeito ao direito brasileiro, é interessante observar
que a tutela judicial das obrigações de fazer, por muito tempo, se limitou
a converter a obrigação em obrigação de pagar quantia certa (equivalente
em perdas e danos). Nos últimos 30 anos é que mudanças na legislação
processual passaram a priorizar a tutela específica das obrigações in natura.
Tais mudanças, todavia, não alcançaram os dispositivos legais que
tratam da indenização por danos morais.

3 Investigação da ocorrência de dano e sua mensuração

A experiência judiciária tem indicado uma série de situações em que
a ofensa moral é facilmente aferível: a perda de um parente próximo, lesões
corporais com sequelas estéticas ou irreversíveis e o proferimento de ofensas verbais.
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Haverá, entretanto, uma série de situações em que será difícil averiguar a efetiva ocorrência de dano moral, ainda que utilizadas as balizas da
doutrina civilista.

A jurisprudência e doutrina brasileiras têm indicado que a ofensa apta
a ensejar indenização é aquela que causa dor, sofrimento, tristeza, vexame
ou humilhação e que seja capaz de interferir no comportamento do indivíduo
ou causar desequilíbrio em seu bem-estar.
Todos esses elementos são bastante subjetivos e poderão exigir um
melhor conhecimento acerca não só dos fatos levados a juízo como também
da formação e história de vida do ofendido.
Também não será fácil mensurar o valor da indenização em casos
desta natureza. Há uma discussão na doutrina acerca da natureza da indenização: compensatória ou punitiva.

Prevalece no país o entendimento de que a indenização por danos
morais deve ser apenas aquela suficiente para compensar a ofensa sofrida.
Não deve o valor da indenização ter como critério a capacidade de desestimular a prática do ilícito pelo ofensor. Apenas reflexamente a indenização
terá caráter punitivo.

Assim, tem sido ressaltada, para limitar o valor da indenização, a
ideia de que não deve ela provocar enriquecimento injustificado do ofendido.
Esse quadro, ao lado da ineficiência dos órgãos administrativos de
fiscalização, sem dúvida contribui para a perpetuação dos altos índices de
insatisfação do consumidor brasileiro com grandes empresas de telefonia,
bancos e outras prestadoras de serviço.
De tal forma, torna-se mais vantajoso economicamente aguardar
eventual litígio judicial do que adotar práticas que garantam bom atendimento ao consumidor.

4 Pedidos de indenização por danos morais em curso nos juizados
especiais federais
Nos juizados especiais federais da Seção Judiciária de Goiás, os pedidos mais comuns de indenização por danos morais são aqueles relacionados
à inscrição do nome em cadastros de inadimplência, extravio de objetos
postados pelos Correios, demora no atendimento bancário (fila de banco)
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e demora na implantação de benefícios previdenciários e assistenciais concedidos judicialmente.
É interessante buscar na experiência judiciária interesses ocultos
nos pedidos.

A jurisprudência reconhece a existência de dano moral na inclusão
indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência. A inscrição
em tais cadastros é fato apto a atingir a imagem do consumidor.

Frequentemente tem havido pedidos de indenização em valor superior à dívida existente com o fornecedor. Esclareça-se. Há, em curso nos Juizados, muitos pedidos de indenização em virtude da inscrição em cadastros
de inadimplência (Serasa e SPC) promovida pela Caixa Econômica Federal.
Tais inscrições teriam como causa o inadimplemento de alguma prestação
em contrato celebrado para pagamento em parcelas.

Tem-se detectado que a inclusão do registro de inadimplência da
prestação se deu quando esta já estava paga, havendo, porém, parcelas posteriores já vencidas e não pagas. O valor de indenização pleiteado na inicial
costuma superar o valor das parcelas em atraso.
Outro tipo de pedido bastante comum nos JEFs da SJGO é aquele
que busca indenização pela demora no atendimento bancário. Tais pedidos
costumam citar legislação municipal que limita em 20 minutos o tempo de
espera para atendimento em agências bancárias.

Tais ações revelam a falta de eficácia dos órgãos de proteção ao consumidor, incumbidos pela legislação municipal de fiscalizar o cumprimento
da norma citada. Mas o que se pode inferir destas ações é a insatisfação do
cidadão com alguns dos serviços mais utilizados na vida moderna.

Outro tipo de pedido que começou a surgir na SJGO diz respeito a uma
situação particular: a demora do INSS em implantar benefícios previdenciários concedidos por ordem judicial transitada em julgado ou em acordos
homologados em juízo. A demora, conhecida daqueles que trabalham nos
juizados ou os utilizam, chegava a durar mais de um ano após o trânsito em
julgado.

Começaram a ser ajuizadas, então, ações com pedidos de indenização
por danos morais em virtude da não implantação do benefício. O INSS, muitas
das vezes, sequer apresentava resposta ao pedido, implantando, porém, o
benefício antes do julgamento.
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Não é difícil se concluir que tais ações tinham por objetivo forçar o
cumprimento das decisões judiciais pelo INSS.

5 Audiências de conciliação nas ações com pedido de indenização
por danos morais: experiências
As audiências de conciliação se tornaram um celebrado instrumento
de encerramento de demandas no Judiciário brasileiro. A seguir serão citadas
algumas ocorrências em audiências em ações com pedido de indenização
exclusivamente por dano moral.
Descobrir interesses ocultos no pedido e na atuação processual das
partes pode ser essencial para se alcançar uma conciliação. Para tanto, faz-se
necessário realizar uma breve entrevista, com perguntas acerca da idade,
formação e profissão da parte e, no caso de empresas, do porte econômico,
tempo de atuação no local e existência de outras demandas da mesma natureza.
No caso de órgãos públicos, é interessante perguntar aos procuradores se têm eles autonomia para conciliar e em que medida. Tal informação é
importante, pois algumas empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, já estudam a possibilidade de conciliar ou deixar de recorrer, usando
como parâmetro o valor médio de condenações em ações de mesma natureza.
Por vezes, é possível verificar que o maior interesse da parte é moral.
Busca ela desabafar sobre os fatos que a levaram ao Judiciário e obter alguma
declaração, seja do Judiciário, seja do ofensor, a reconhecendo como vítima.
Em tais casos, é essencial que a parte se sinta ouvida, e mais, que se
sinta colocada em condição de igualdade com o ofensor, sobretudo nos casos
relativos à relação de consumo, em que, antes de recorrer ao Judiciário, a
parte se coloca em posição de inferioridade em relação ao fornecedor.
Aqui, cite-se o caso do Processo 2007.3502.001121-5, que tramitou
na Vara Federal de Anápolis, em que o autor abriu mão do pedido de condenação mediante um pedido de desculpas e um aperto de mão feito pela
parte contrária.
Em tais casos, é mais comum que ela abra mão de parte do valor
pleiteado na inicial.
É também nestas hipóteses que é possível buscar um acordo em que
não haja o desembolso de valores em dinheiro, mas a prestação de uma
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obrigação de fazer (prestar declaração, publicar retratação, prestar determinado serviço).
Em ações com pedido de indenização por danos morais coletivos,
que têm o Ministério Público representando a sociedade, também é viável
a obtenção de acordos com obrigações de fazer diversas do pagamento em
dinheiro.
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Aplicação do parágrafo único do art. 944 do Código Civil em
caso de responsabilidade civil do Estado
Emmanuel Mascena de Medeiros1

1 Introdução
Trata o presente artigo da possibilidade de redução equitativa do
valor da indenização por conta do baixo grau de culpa do causador do dano
nos casos de condenação da administração pública por dano extracontratual.
Para tratar do tema, elaboraremos um breve esboço acerca da equidade no mundo jurídico. Após, trataremos sucintamente da evolução do
tema da responsabilidade civil, abordando principalmente a inovadora disposição encartada no Código Civil (CC) de 2002 que permite, quando houver
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, a redução equitativa da
indenização. Ao final, analisando especificamente a responsabilidade civil do
Estado, disporemos sobre a possibilidade de aplicação da referida redução
quando for o Estado que deve pagar indenização a um terceiro.

2 Equidade

Na filosofia grega, as principais obras que trataram do tema da equidade (epieikeia) foram de autoria de Aristóteles. Nas obras Ética a Nicômaco
e Retórica, o mestre grego dispõem acerca da equidade como uma forma de
justiça superior à legal, por meio da qual se pode atenuar o direito escrito.
Na primeira obra citada, ele dispõe que a equidade é “uma correção da lei
quando ela é deficiente em razão da sua universidade”.
Uma famosa comparação feita por Aristóteles é a da equidade com a
Régua de Lesbos. Essa régua era utilizada na Ilha de Lesbos e, por ser feita
de chumbo, tinha a capacidade de se amoldar ao formato das pedras. Assim
também seria a equidade, que, considerando-se a lei como a régua rígida,
permitiria sua conformação aos fatos para a realização da justiça.
1
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O domínio do cristianismo na Europa durante a Idade Média fez com
que a própria noção de equidade, nesse período, fosse fortemente marcada
pela influência da Igreja. O primeiro grande pensador do tema neste período foi Santo Antônio Magno, considerado o maior filósofo e teólogo alemão
da Idade Média. Grande estudioso da filosofia e das ciências, coube a ele o
primeiro grande estudo da obra de Aristóteles na Idade Média, pelo que
acabou também por se deter no estudo da equidade.
São Tomás de Aquino, que foi seu aluno e, como seu mestre, é também
considerado um doutor da Igreja, aprofundou o estudo da obra aristotélica
e, consequentemente, da ideia de equidade. São Tomás de Aquino considera
que o legal é, apenas de algum modo, justo, já que a justiça estabelecida na lei
não se identifica com o justo em sentido absoluto. Sendo adepto da divisão
entre direito natural e positivo, afirma que a equidade não é o mesmo que a
justiça, embora seja a ela assemelhada em diversos pontos, e que o equitativo
é superior ao justo legal, enquadrando-se no justo natural.
Na Inglaterra, no século XIV, surge a noção de equity, como forma de
mitigação da Common Law. Na Inglaterra medieval, aceitava-se que os súditos
enviassem pedidos ao soberano para que este, guiado por sua consciência,
julgasse além do direito, alcançando a justiça. Um desses reis, Eduardo I, determinou que os pedidos não fossem mais a ele dirigidos, mas ao Chanceler.
Daí surgiu o dualismo na Inglaterra entre o Tribunal de Westminster,
aplicador da Common Law, e o Tribunal da Chancelaria, que julgava conforme
a equidade. Os provimentos de equidade eram discricionários, concebidos
pelo juiz com base no comportamento e na situação da parte que solicita a
aplicação da equidade.
Na modernidade a equidade esteve sempre presente nas legislações
dos mais diversos países, tendo seus níveis de incidência sido magistralmente sistematizados por José de Oliveira Ascensão em volume da clássica
Enciclopédia Saraiva de Direito: 1) aplicação da regra; 2) complemento das
cláusulas gerais; 3) medida de consequência jurídica; 4) permissão legal ou
negocial; 5) método de integração de lacunas da lei; e 6) critério de decisão
afastando os critérios legais.

3 Responsabilidade civil e a mudança de paradigmas

A responsabilidade civil clássica está baseada em três pontos: dano,
culpa e nexo causal. Inicialmente, quem sofria o dano tinha de provar a culpa
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de quem lhe causou esse mal e o nexo de causalidade entre essa conduta
culposa e o dano.
Entretanto, com o passar do tempo, evidenciou-se que a prova da
culpa em diversas ocasiões era diabólica, servindo, na verdade, para impedir
a própria reparação.
Na busca pela justa reparação para quem não tem condições de comprovar uma determinada culpa, surgiu, inicialmente no âmbito do estudo
dos acidentes de trabalho, a teoria do risco.
Esse marco da responsabilidade civil foi seguido por um número
cada vez maior de iniciativas que, por meio da objetivação, buscava garantir
ao lesado uma justa indenização, ainda que não fosse possível a ele a prova
plena da ocorrência de todos os requisitos clássicos da responsabilidade.
Atualmente, observa-se também um movimento de relativização da
prova do nexo causal por parte da vítima, o que caminha no mesmo sentido
da objetivação da culpa: garantir, o mais possível, a indenização a quem
sofre um dano. Tem-se verificado que os tribunais adotam diversas teorias
da causalidade, não adotando nenhuma em especial, de forma que se torna
possível justificar a indenização quando se entende que ela é devida. Essa
atitude, que, por um lado, garante a justa indenização, por outro gera insegurança, já que não se sabe ao certo quais os requisitos que a jurisprudência
entende necessários para a verificação do nexo de causalidade nos casos de
responsabilização civil.
Exemplo da relativização da prova do nexo de causalidade tem sido
a adoção da tese de que o fortuito interno, entendido como aquele acontecimento imprevisível e irresistível que guarda relação com a atividade do
causador do dano, não afasta a relação de causalidade entre uma conduta e
o dano. Assim, o simples caso fortuito não afasta mais a ocorrência do nexo
de causalidade. E preciso que o fortuito seja externo.
Outro exemplo é a teoria da causalidade alternativa, que impõe a
condenação solidária por um dano quando não se pode estabelecer quem
em um grupo o causou, embora seja possível afirmar que o prejuízo foi provocado por um dos membros do grupo. Essa solução, adotada pelo Código
Civil alemão, já foi aplicada em julgamentos, por exemplo, do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (AC 195.116.827 e AC 593.008.808).
Em tempos de relativização da culpa e do nexo de causalidade, o
grande desafio do jurista é encontrar o equilíbrio entre o sentimento de que
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os danos devem ser reparados e a análise dos requisitos da responsabilidade, de forma a não transformar a responsabilização civil em algo somente
baseado na desgraça da vítima.
Um dos mecanismos que se enquadra nessa busca do equilíbrio na
análise da responsabilização é o parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
Antes, porém, já que trataremos de responsabilidade do Estado, é
importante traçar os principais delineamentos desse ramo especial do estudo
da responsabilização civil.

4 Responsabilidade civil do Estado

A responsabilidade civil do Estado tem sua evolução dividida em
quatro períodos: irresponsabilidade estatal, responsabilização com base
no direito civil, responsabilidade publicista baseada na culpa e responsabilização objetiva. Dentro dessas fases, podemos ainda verificar a existência
de teorias subjetivistas e objetivistas.
Num primeiro momento, os Estados absolutistas, em que imperava
a administração pública patrimonial, ficaram marcados como o período em
que o Estado não respondia civilmente por seus atos (teoria da irresponsabilidade estatal, regaliana ou regalista). Imperava nessa época que o Estado,
por defender o interesse da coletividade, não estaria obrigado a reparar os
danos que causasse aos particulares.
Duas expressões, uma francesa e outra inglesa, ambas significando
que o rei não pode errar, representam bem esse espírito: the king can do no
wrong e le roi ne peut mal faire. Chegava-se a se permitir a responsabilização
do agente que gerou o dano, o que limitava a possibilidade da indenização
ao tamanho das posses dele, mas jamais a da própria administração.
Posteriormente, quando o Estado de polícia entra em decadência
e o Estado de direito domina na maior parte dos países, a administração
pública passa a também se submeter à lei. Assim, começam a ser adotadas
teorias civilistas para regular os danos causados pela administração aos
particulares.
Após uma fase inicial, em que se adotou a culpa civilista pura e simples para se responsabilizar o Estado pelos atos de seus servidores com
base na culpa in vigilando ou in eligendo, passou a se formar a teoria da
culpa administrativa. Conforme essa teoria, considerada a primeira doutrina
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publicista da responsabilização do Estado com base na culpa, considerou-se a conduta do preposto do Estado como sendo do próprio Estado, de
forma a responsabilizá-lo diretamente. O caso paradigmático da adoção
desta teoria foi o Arret Blanco, julgado pelo Conselho de Estado Francês.
Como evolução, forjou-se a teoria da culpa anônima, ou culpa do
serviço (faute du service), segundo a qual não mais se fazia necessária a
individualização da conduta de um agente específico do Estado, mas, simplesmente, que o dano tivesse decorrido de uma atividade pública. Nesse
caso, a responsabilização ainda não era objetiva, embora, quando se constatasse a extrema dificuldade da vítima em comprovar o dano, o ônus de se
provar que o serviço foi corretamente prestado fosse transferido ao Estado.
A fase atual da responsabilização civil do Estado é a da aplicação
de teorias objetivas, fundadas não apenas na ideia de risco, mas também
de solidariedade social. São duas as teorias objetivas: a do risco administrativo e a do risco integral.
Os requisitos para a aplicação da teoria do risco administrativo são
os seguintes: um fato ou ato estatal, um dano causado e o nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano. Admitem-se, nesses casos, excludentes
da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima e a força maior.
Pela teoria do risco integral, modalidade radical da responsabilização objetiva, não se admite nenhum excludente da responsabilização
do Estado.
Hoje, no Brasil, a regra é a aplicação da teoria objetiva, mais especificamente a teoria do risco administrativo, sendo aplicada, ainda, a teoria
da culpa do serviço nos casos de danos decorrentes de atos omissivos.

5 O parágrafo único do art. 944 do CC e a responsabilidade
objetiva

O parágrafo único do art. 944 do Código Civil dispõe o seguinte:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.
Já com mais de dez anos, essa disposição vem gerando ainda intensos debates. Só para se ter uma ideia, na última Jornada de Direito
Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal em 2011, foram quatro os
enunciados acerca da referida norma:
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457) Art. 944. A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano
extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
458) Art. 944. O grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta
intencional, deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação
do dano moral.

456) Art. 944. A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano
extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
457) Art. 944. O grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta
intencional, deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação
do dano moral.

Um dos aspectos dessa regra, que já foi debatido em jornadas anteriores promovidas pelo CJF, é a possibilidade de ela ser aplicada em caso
de responsabilidade objetiva. Na I Jornada de Direito Civil, foi aprovado
o seguinte enunciado:
46) Art. 944: A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente, estabelecida no parágrafo
único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser interpretada restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação
integral do dano, não se aplicando às hipóteses de responsabilidade
objetiva.

Há autores, como Sergio Cavalieri Filho, que até hoje defendem
essa corrente, por entenderem que a redução equitativa disposta na lei
substantiva civil, por se basear na aferição do grau da culpa, não poderia
ser aplicada aos casos de responsabilização objetiva.
Entretanto, não foi isso que prevaleceu nas posteriores jornadas.
No quarto encontro promovido pelo CJF, o enunciado 46 foi alterado, para
retirar de seu final a menção à não aplicação do parágrafo único do art.
944 aos casos de responsabilização objetiva.
A razão para tanto foi que, conforme defendeu o professor Flávio
Tartuce, que propôs a alteração do enunciado, os casos de responsabilização objetiva dispostos no Código de Defesa do Consumidor admitem a
exclusão da responsabilidade em caso de culpa exclusiva do consumidor.
Assim, conforme defende o referido autor civilista, deveria a culpa concorrente atenuar a culpa.
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Sendo assim, foi alterado o enunciado da Jornada de Direito Civil que
dispunha ser impossível a aplicação do parágrafo único do art. 944 do Código Civil, por se entender que, ao menos para os casos de culpa concorrente,
a culpa do causador do dano deve ser levada em consideração mesmo se
tratando de responsabilização objetiva.
Esse exemplo deixa claro que a contradição da aplicação da redução
equitativa, em caso de responsabilização objetiva, é apenas aparente. Deve-se
dividir a questão em dois momentos: 1 – o da verificação da obrigação de se
reparar o dano; 2 – o da fixação do valor da indenização.
Tratando-se agora especificamente da responsabilização civil do
Estado, pode-se verificar que, no primeiro momento, de fato não há que se
verificar da culpa. Conforme já analisado, verifica-se o dever de indenizar,
como regra, exclusivamente com base na existência do dano e do nexo de
causalidade, desconsiderando-se completamente a existência de culpa.
Entretanto, nada impede que, no momento da verificação do quantum
indenizatório, o grau de culpa do Estado na ocorrência do dano seja verificado.
Utilizando-se do paralelo da responsabilização com base no CDC,
também no caso da responsabilização civil do Estado é cabível a excludente
da culpa exclusiva da vítima.
Quanto à redução da indenização devida pelo Estado em casos de
responsabilização objetiva por conta da culpa concorrente, há antigos julgamentos do STF em que já se ressaltam essa possibilidade. Exemplifico:

Responsabilidade objetiva do Estado. Ocorrência de culpa exclusiva da
vítima. – Esta Corte tem admitido que a responsabilidade objetiva da
pessoa jurídica de direito público seja reduzida ou excluída conforme
haja culpa concorrente do particular ou tenha sido este o exclusivo culpado (Ag. 113.722-3-AgRg e RE 113.587). – No caso, tendo o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos probatórios cujo
reexame não é admissível em recurso extraordinário, decidido que
ocorreu culpa exclusiva da vítima, inexistente a responsabilidade civil
da pessoa jurídica de direito público, pois foi a vítima que deu causa
ao infortúnio, o que afasta, sem dúvida, o nexo de causalidade entre
a ação e a omissão e o dano, no tocante ao ora recorrido. Recurso
extraordinário não conhecido. (STF, 1ª Turma, RE 120924, rel. min.
Moreira Alves, 25/05/93)

Mais recentemente, já na vigência do Código Civil de 2002, verificam-se outros julgados que também consagram a possibilidade de que a culpa

139

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

concorrente da vítima, mesmo em caso de responsabilização objetiva do
Estado, reduza o valor devido pela Administração. Dois exemplos:
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PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO. UNIÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO
PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE CAUSADA POR AGENTE
DA UNIÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA METADE. DANOS
MORAIS. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE
HONORÁRIOS. 1. O prazo para a interposição de recurso pela União
começa a correr da intimação pessoal do seu procurador, e não da
publicação da sentença na imprensa oficial. 2. “As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa” (art. 37, § 6º, CF/88). 3. A responsabilidade da
União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu
agente, admitindo-se, entretanto, a demonstração de causas excludentes
da responsabilidade objetiva do Estado, como, por exemplo, caso fortuito,
força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro.
4. Tendo a vítima contribuído com sua negligência para a ocorrência
do acidente, deve a indenização ser reduzida pela metade. 5. A dor e o
sofrimento suportados pelos pais em virtude da morte de filho ainda
jovem constitui dano moral indenizável. 6. O pagamento de pensão
militar post mortem aos dependentes da vítima pode ser cumulado
com o pagamento de indenização por danos morais. 7. Não encontra
respaldo no ordenamento jurídico a alegação de que eventual dano
moral deveria ser postulado pela própria vítima. 8. Para a fixação da
indenização por danos morais, deve-se levar em conta, principalmente,
o grau de culpa e a gravidade do dano. 9. Nas circunstâncias do caso
concreto, não se mostra excessivo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) para cada autor na data da sentença (21/09/2001), o qual foi
reduzido para 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da culpa concorrente da vítima. 10. Tendo os autores restado vencidos integralmente
quanto ao pedido de indenização por danos materiais e tendo a União
restado vencida quanto ao pedido de indenização por danos morais,
as custas devem ser divididas meio a meio, compensando-se integralmente os honorários advocatícios devidos às partes (art. 21, CPC). 11.
Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF1,
5ª Turma, AC 199941000012423, rel. juiz federal Marcelo Albernaz
(conv.), Dj 09/04/07, p. 117)
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR TREM PERTENCENTE À EXTINTA RFFSA. MORTE
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DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença
que julgou improcedente o pedido de condenação da extinta Rede
Ferroviária Federal S/A, sucedida pela União, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos pela parte autora,
em razão da morte de seu filho, após ser atropelado por locomotiva
pertencente à demandada, às 4:00 horas do dia 30/06/1996, no Km
21, Ramal do Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 2. O
art. 37, parágrafo 6º, da CF/88 consagra a responsabilidade objetiva
do Estado, cujo reconhecimento condiciona-se à presença simultânea
dos seguintes requisitos: conduta lesiva imputável a um de seus agentes, dano indenizável e nexo de causalidade entre a conduta e o dano,
restando dispensada a configuração de culpa. A ausência de um desses
requisitos ou a configuração de causa excludente da responsabilidade
impõe a improcedência do pleito indenizatório. As excludentes, quando
observadas, implicam a inexistência de nexo causal entre a conduta
questionada e o dano suportado, afastando, assim, o dever de reparar.
São elas: culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força
maior. 3. Afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima, suscitada
na sentença recorrida como fundamento para a improcedência da pretensão indenizatória. 4. O trecho da ferrovia onde ocorreu o acidente é
uma curva em declive, onde não existe sinalização ou qualquer tipo de
proteção. Trata-se de local de difícil visibilidade quanto à aproximação
dos trens, o que reduz o tempo de reação, mormente no período da
madrugada, quando a vítima foi atropelada. 5. O histórico de acidentes,
a característica de curva em declive e o fato de localizar-se em uma
área urbana são fatores que tornam inquestionáveis a necessidade
de implantação de sinalização mais ostensiva (luminosa e sonora) e
redes ou muros de proteção no trecho da via férrea onde ocorreu o
atropelamento. 6. Em que pese a imprudência da vítima ao atravessar
os trilhos, quando existia local próprio para a passagem, mostra-se
patente a negligência da RFFSA, que não adotou medidas mínimas de
segurança indispensáveis ao funcionamento adequado da atividade
de risco exercida. 7. Evidenciada culpa concorrente entre a vítima e
a concessionária do transporte ferroviário, que não afasta o dever
de reparar, mas implica a redução do quantum indenizatório. Precedentes (STJ, RESP773853, DJ: 22/05/2006, pg. 200; TRF 5ª Região,
AC376003, DJ: 21/08/2009, pg. 341; TRF 5ª Região, AC 450213/PE,
DJ: 14/08/2009, pg. 218). 8. A indenização por danos morais deve ser
suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas
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por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada. Por outro lado, não pode se
mostrar excessiva diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de
resultar em enriquecimento ilícito. 9. Em face das especificidades do
caso apresentado, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se razoável e proporcional à repercussão do evento danoso, estando
em consonância com os parâmetros acima referidos. 10. Quanto aos
danos materiais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho em pensão de 2/3 do
salário percebido (ou do salário mínimo caso não exerça trabalho
remunerado) até 25 anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário
até a data em que a vítima completaria 65 anos. (REsp 976059/S,
DJe 23/06/2009). 11. Reconhecida a culpa concorrente da vítima,
as indenizações reportadas devem ser reduzidas para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a título de danos morais, e pensão no valor de
1/3 do salário mínimo, do evento danoso até a data em que a vítima
completaria 25 anos, e de 1/6 do salário a partir desta data até o dia
em que completaria 65 anos. 12. Os juros moratórios incidem sobre
o valor da indenização por danos morais e sobre o pensionamento,
desde o evento danoso, ao teor da Súmula 54 do STJ. 13. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. 14. Apelação
provida. (TRF5, 1ª Turma, AC 456070, rel. des. fed. Rogério Fialho
Moreira, Dje 06/04/10, p. 80)

Como se verifica, já desde antes do novo Código Civil, se decidia que
a culpa recíproca permite a redução da indenização em casos de responsabilidade objetiva do Estado. Sendo assim, sem que se afirme a aplicação
do parágrafo único do art. 944, já se vinha verificando o grau de culpa da
Administração no momento de fixação da indenização.
Se já se verifica o grau de culpa da administração em caso de culpa
concorrente, não vemos razão para que, em outras hipóteses, como no caso
de culpa mínima, não se possa aplicar a redução equitativa da indenização
em vista do grau de culpa do Estado, que pode ser verificado a partir da
atuação de seus agentes.
Pode-se afirmar que a análise da culpa concorrente não estaria incluída no parágrafo único do art. 944 do CC, mas no art. 945, que dispõe:

142

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade
de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

II Jornada de Direito Civil

Assim, diz-se que na verdade não é a culpa do Estado que está sendo
avaliada, mas sim a da vítima, que, de forma concorrente, participa culposamente da ocorrência do dano.
Entendemos, entretanto, que essa análise não pode ser feita de forma
absolutamente dissociada. Ressaltamos, relembrando o já dito acima, que, em
jornada promovida pelo CJF, já se decidiu que a análise da culpa concorrente
permite a redução equitativa com base no parágrafo único do art. 944 do CC.

6 Conclusões

Como se viu, a verificação da obrigação de reparar o dano não se
confunde com a fixação da indenização. A objetivação da responsabilidade
não impede, salvo melhor juízo, que o grau de culpa seja observado no momento da fixação da indenização. Prova disso é a redução da indenização
devida pelo Estado em casos de culpa concorrente.
Se uma das funções da equidade, como destacado acima, é fixação
da medida de uma consequência jurídica, e a regra do parágrafo único do
art. 944 do Código Civil, baseada na equidade, confia no justo arbítrio do
magistrado para a fixação da indenização, entendemos ser possível a aplicação dessa norma para se verificar o valor devido pelo Estado. Tal medida
ajuda na busca do equilíbrio entre a relativização dos requisitos clássicos
da responsabilidade e a concretização da justiça, de forma que não se transforme a responsabilidade civil em um instituto jurídico baseado somente na
ocorrência do dano.
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Formação do vínculo jurídico nos
contratos eletrônicos
Eudóxio Cêspedes Paes1

1 Introdução
As relações comerciais havidas por meio da internet são marcadas
pela dinamicidade. Num momento histórico em que a realização dos negócios
jurídicos está a um clique do interessado, fica evidente a necessidade de se
definir qual o momento da formação do vínculo jurídico entre os contraentes virtuais, bem como as consequências jurídicas daí decorrentes. Em tal
contexto, ganha corpo a ideia de um direito eletrônico, vale dizer, de um
conjunto de regras e usos aplicáveis às relações jurídicas constituídas por
meio da internet.
O presente estudo objetiva analisar a formação do vínculo jurídico
nos contratos eletrônicos e suas respectivas consequências no âmbito da responsabilidade civil. O tema será analisado à luz da teoria geral dos contratos,
sem se desconsiderarem as especificidades indicadas pela doutrina para os
contratos celebrados por meio da internet. Será dado ainda especial enfoque
à questão da responsabilidade civil decorrente de contratos eletrônicos, com
destaque para a jurisprudência dos tribunais brasileiros.

2 A força do comércio eletrônico

A internet se consolida como meio de realização de operações bancárias e comerciais. Apenas a título de exemplo, notícia publicada pelo jornal
Estado de São Paulo em 05/01/2011 informa que, no ano de 2010, foram
contabilizadas mais de 500 milhões de operações bancárias eletrônicas na
Caixa Econômica Federal, com incremento de 36,5% sobre o número de
operações congêneres realizadas no ano de 2009. O site O Globo, por sua
vez, informou, em 28/10/2010, que o comércio eletrônico brasileiro mo1
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vimentou 2,2 bilhões de reais no Natal daquele ano, com aumento de 40%
do montante das operações registradas por meio virtual no mesmo período
do ano anterior.
Tais dados evidenciam a importância do mundo virtual e do e-business.
A cada dia, se fala mais em um ciberespaço, um conceito cuja origem foi
explicada por Warat (1996) nos seguintes termos:

La expresión ciberespacio pertence a Gibson, autor de ciencia-ficcion, que
em uno de seus libros mostraba la aterradora situación de um hombre
proyectado em uma red gigante de informaciones. Diez años después
de la aparicion del libro la palabra comienza e ganar espacios em el
lenguaje acadêmico para definir esse no-lugar em que virtualidade y
realidade se mizclan descubriendo horizontes desconocidos que abrirán,
creo, simultáneamente puertas del paraízo y del infierno. La gran revolución de la numerización generalizada, la compresión de datos y redes
de información impossibles de controlar. La revolucion de lãs redes de
información, que hará desaparecer lãs pautas básicas com que hoy nos
movemos, em relación a los saberes, el tiempo y el espacio. Otras realidades bien distintas a lãs que el conocimiento de la modernidad nos coloco.

Naturalmente, o incremento do uso da via eletrônica possibilitou a
ocorrência de diversos questionamentos jurídicos referentes aos negócios
entabulados, em especial quanto à sua execução e eventual inadimplemento.
Assim, é de interesse de toda a comunidade jurídica que se estabeleçam os regramentos aplicáveis a esse segmento econômico, garantindo-se
segurança jurídica a esta atividade lucrativa.

3 A validade e formação do consenso no âmbito da teoria geral
dos contratos
Os contratos, enquanto modalidades de atos jurídicos, devem atender
aos requisitos de constituição previstos na legislação vigente para serem
considerados válidos.
O art. 104 do Código Civil estabelece os seguintes requisitos: agente
capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita
ou não defesa em lei. Figueiredo (2009) elenca os requisitos de caráter subjetivo: existência de duas ou mais pessoas, posto ser o contrato um negócio
jurídico bilateral ou plurilateral; aptidão genérica e específica das partes
contratantes para os atos da vida civil; consentimento das parte contratantes.
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As partes interessadas devem ser plenamente capazes para emitir a
sua vontade de forma válida. Não pode haver, ainda, quaisquer impedimentos
ou restrições à liberdade de contratar pelas partes interessadas, sob pena
de ineficácia do negócio. Assim, é proibida a compra e venda entre tutor e
tutelado ou mesmo entre o mandante e o mandatário, sob pena de ineficácia
absoluta. Incide a sanção de ineficácia relativa na hipótese do art. 496, que
dispõe ser anulável o mesmo contrato entre ascendentes e descendentes
sem que os demais e o cônjuge (salvo no regime de separação obrigatória
de bens) expressamente o consintam.
O objeto do contrato deve ser lícito, possível, determinado e economicamente apreciável. A conformidade do objeto contratual com o ordenamento jurídico (licitude), se inobservada, implicará na sua ineficácia. Da
mesma maneira, se for constatado que o objeto contratual é absolutamente
insuscetível de consecução do ponto de vista físico, o contrato será reputado nulo. É necessário, ainda, que o objeto do contrato seja determinado ou
determinável, para que se saiba sobre qual bem a prestação recai. Por fim, o
objeto deve ser economicamente apreciável, pois as obrigações se sujeitam
ao princípio da patrimonialidade.
No que diz respeito ao consentimento, é importante registrar que o
contrato pressupõe o acordo de interesses para que se possa entender configurado. O consenso representa um verdadeiro pressuposto de existência
do contrato, momento a partir do qual se estabelece o liame jurídico entre
as partes. Para Pereira (2009), o consentimento deverá abrager o acordo
sobre a existência e natureza do contrato; o próprio objeto do contrato, bem
como as cláusulas que o compõem.
O processo de formação do consenso entre as partes interessadas
segue um caminho psicológico voltado para a deliberação de contratar, que
se inicia com a percepção de um estímulo externo, que será analisado pelo
cérebro e que, devidamente avaliado, resultará na decisão do interessado.
Do ponto de vista jurídico, esse caminho é usualmente dividido em três fases
distintas: negociações preliminares, proposta e aceitação. Assim, passemos à
análise de cada uma das etapas da formação do contrato. Para Diniz (2009):
A importância de fixar o momento de constituição do vínculo jurídico
consiste em: a) verificar se as partes podem retirar o consentimento,
pois até aquele instante isso é possível; b) julgar se naquele momento
os contraentes eram capazes de se obrigar; c) decidir quais as normas
que devem reger a relação jurídica que dele deriva; d) determinar qual
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a autoridade competente para julgá-lo; e) responsabilizar o adquirente,
nos contratos translativos da propriedade, pelos riscos e danos da coisa
alienada, assim que o contrato se tornar perfeito.

3.1 Negociações preliminares

Esta fase negocial é marcada pelas tratativas entre os pretensos contratantes, que discutem entre si a melhor maneira de ajustar seus interesses.
O ponto marcante desta fase negocial é a inexistência de vinculação jurídica,
na medida em que nela não surgem direitos e obrigações recíprocos. Após
esses contatos iniciais, as partes podem minutar um esboço do instrumento
contratual que posteriormente será utilizado, igualmente desprovido de
efeito vinculante.
Entretanto, se ficar demonstrado que uma das partes assumiu despesas ou teve prejuízos decorrentes da legítima expectativa da celebração
do contrato, que posteriormente não veio a se concretizar por desistência
injustificada da parte contrária, surgirá para o desistente o dever jurídico de
reparar os danos causados. Um precedente jurisprudencial muito conhecido
que tratou da matéria da responsabilidade civil durante a fase de tratativas
foi a AC 591028295 – TJRS – 5ª Câmara, rel. Ruy Rosado de Aguiar (popularmente conhecido como o caso dos “plantadores de tomate”). Neste caso, uma
indústria de gêneros alimentícios que costumava distribuir sementes para
fazendeiros viu-se obrigada a ressarcir as despesas por estes depreendidas
no plantio dos tomates, quando desistiu, de forma injustificada, de adquirir
a produção destes. Transcrevemos trecho do voto do Relator:
Tanto basta para demonstrar que a ré, após incentivar os produtores a
plantar a safra de tomate — instando-os a realizar despesas e envidar
esforços para o plantio, ao mesmo tempo em que perdiam a oportunidade de fazer o cultivo de outro produto — simplesmente desistiu da
industrialização do tomate, atendendo aos seus exclusivos interesses,
no que agiu dentro do seu poder decisório. Deve, no entanto, indenizar aqueles que lealmente confiaram no seu procedimento anterior e
sofreram o prejuízo [...] Confiaram eles lealmente na palavra dada, na
repetição do que acontecera em anos anteriores.

Nesse julgado, prevaleceu o entendimento de que a responsabilidade
civil, na fase preliminar, seria fundamentada na confiança que os fazendeiros
depositaram na conduta da parte adversa e na sua legítima expectativa de
que o negócio realmente viesse a se concretizar. Violada essa expectativa
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legítima, surgiu o dever jurídico reparatório. Fernandes Neto (2004) enfatiza a importância da Teoria da Confiança (Vertrauenstheorie) para a
hermenêutica dos negócios jurídicos, para a investigação das cláusulas
nele inseridas, bem como para a apuração da própria responsabilidade,
quando afirma que:
É inconteste que aquele que “expõe ao público capta a confiança
indispensável aos tratos preliminares e à conclusão do contrato; a
proteção da confiança no âmbito das negociações preliminares, que
antecedem aos contratos civis e mercantis, é fornecida com especial
singularidade pela teoria da culpa in contrahendo — positivada, v.g.
no Código Civil de Portugal, no art. 227 —, que impõe, entre outros
deveres, o dever de lealdade, que em função da necessidade de perquirir o elemento subjetivo, pode ser utilizada no âmbito das relações
jurídicas civis e mercantis, mas deve ser afastada para a constatação
de ilícito comunicativo no âmbito das relações de consumo.

3.2 Proposta

A segunda fase da formação do contrato é denominada de oferta,
proposta ou policitação. Consiste em uma declaração receptícia de vontade,
por meio da qual o emitente demonstra o seu desejo de contratar, especificando as bases e condições do negócio a ser entabulado. A declaração é
dita receptícia, na medida em que vincula o policitante apenas a partir do
momento em que é recebida e aceita pelo oblato.
Pereira (2009) defende que a proposta deve ser séria e precisa,
uma vez que constitui o impulso inicial de uma fonte obrigacional; e deve
conter as linhas estruturais do negócio em vista, para que o contrato possa
considerar-se perfeito, da manifestação singela e até simbólica daquele a
quem é dirigida, denominado oblato.
A proposta é considerada obrigatória, na medida em que vincula
o policitante por um determinado período de tempo a partir de sua existência, período no qual não poderá ser revogada. Admite-se a não obrigatoriedade da proposta, quando nela esteja contida disposição expressa
nesse sentido, ou se a natureza do negócio ou as circunstâncias do caso o
indicarem (art. 427 do CC).
A circunstância de o contrato haver sido celebrado entre presentes ou ausentes influirá diretamente no período em que o policitante fica
vinculado à proposta. Com efeito, reza o art. 428 do CC que:
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Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I – se, feita sem prazo a
pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também
presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante; II – se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver
decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do
proponente; III – se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a
resposta dentro do prazo dado; IV – se, antes dela, ou simultaneamente,
chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

O critério determinante para definir se a proposta se deu entre presentes ou entre ausentes, no direito brasileiro, não é o espacial, como pretendia Viddari, mas o temporal, concebido por Gabba, que considera o período
de tempo que perdurou entre a policitação e o conhecimento dela pelo oblato.
Se esse conhecimento for imediato, ainda que não tenha ocorrido no mesmo
espaço físico, estaremos tratando de uma proposta entre presentes. Por
outro lado, se decorreu período de tempo significativo entre a proposta e o
conhecimento do oblato, então poderemos falar em proposta entre ausentes.
A proposta também poderá ter por destinatário o público em geral,
desde que contenha os requisitos essenciais ao contrato. Neste caso, em
virtude de o destinatário da proposta não ser pessoa certa e determinada,
admitem-se limitações referentes à disponibilidade do estoque ou mesmo
ressalvas quanto à pessoa a ser contratada. Demais disso, a obrigatoriedade
da proposta pode ser afastada se o contrário resultar das circunstâncias ou
dos usos, ou se naquela estiver asseverada esta possibilidade. Gagliano e
Pamplona Filho (2008) destacam interessante exemplo de oferta ao público,
realizada por aparelhos automáticos, que se prestam à comercialização de
todo tipo de utilidades no mundo moderno:

Há entretanto um peculiar tipo de oferta: aquela operada por aparelhos
automáticos de venda de produtos. A máquina serve como transmissor
da vontade do comerciante, que fixa o preço, as condições e instruções
de venda e, ainda assim, anuncia a garantia do recebimento do produto
ou a devolução do preço pago.

Na seara consumerista, a proposta é disciplinada como oferta ao público e recebe disciplina mais detalhada, em função das peculiaridades dos
contratos de massa. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou
publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio
de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer a veicular ou dela se utilizar e integra
150

II Jornada de Direito Civil

o contrato que vier a ser celebrado. Vale observar que o artigo em questão
pretende abranger todos os meios mercadológicos que atuam como facilitadores entre os consumidores e os produtos e serviços colocados à sua
disposição, vale dizer, os próprios instrumentos de marketing.
Em caso de o fornecedor recusar o cumprimento da oferta, o consumidor poderá optar (art. 35): a) pelo cumprimento forçado da obrigação,
nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (execução específica);
b) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; c) rescindir
o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
A possibilidade de execução específica da oferta não cumprida representa importante diferencial na tutela dos interesses do consumidor, a quem
eventualmente não interessaria a resolução da questão por meio de perdas
e danos (que é a solução dada pelo Código Civil para o descumprimento
injustificado da proposta). Nesse sentido, a lição de Benjamin, para quem:
a parceria entre o Direito e a comunicação mercadológica com o consumidor evoluiu de uma proteção extracontratual (frágil) para uma
tutela (efetiva) na fase da formação do contrato e, a partir desta, para
um regime especial de execução do documento contratual. É nessa
última concepção que as mensagens mercadológicas, em particular a
publicidade, ganham força obrigatória, transformando-se a comunicação publicitária em autêntico serviço informativo em benefício dos
consumidores.

Vale destacar que estão compreendidos no conceito de fornecedor,
para os fins do art. 35 do CDC, o anunciante direto, que arca com os custos
da veiculação do anúncio, e as empresas que integram o mesmo grupo econômico, que serão consideradas como integrantes de um bloco para fins de
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço.
3.3 Aceitação

Trata-se de declaração unilateral receptícia de vontade por meio da
qual o oblato adere à proposta formulada pelo policitante. Não possui forma
definida, podendo ser expressa ou tácita, e deve ser realizada em tempo
hábil, sob pena de desvincular o policitante. A aceitação intempestiva ou
que contenha aditivos ou modificações com relação à proposta original será
considerada uma nova proposta, que deverá ser submetida à aceitação da
parte contrária.

151

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

No que diz respeito ao momento de formação do vínculo jurídico, é
importante observar as disposições contidas no Código Civil, que estabelecem que a aceitação deve ocorrer, de forma imediata, entre contratantes
presentes. No caso da contratação entre ausentes, diversas teorias pretendem fixar o momento do aperfeiçoamento contratual.
Pelo sistema da cognição ou informação, o contrato somente se
perfaz no momento em que o policitante tem conhecimento da aceitação
da oferta pelo oblato. Tal doutrina foi desenvolvida por Troplong, Merlin,
Toulier, Gabba e Lomonaco, tendo sido adotada pela legislação austríaca e
argentina. Essa teoria é muito criticada, porque possibilita que o policitante
retarde o conhecimento da resposta, deixando de abrir a correspondência
recebida pelo oblato.
Pelo sistema da agnação (declaração em geral), o contrato aperfeiçoa-se com a declaração de aceitação do oblato. Este sistema comporta
três subdivisões: a) teoria da declaração propriamente dita, segundo a qual
o contrato se completa no momento em que o oblato redige a aceitação.
Possui em Puchta, Scheul, Baudry-Lacantinerie, Colin et Capitant e Bufnoir
os seus maiores defensores; b) teoria da expedição. Para esta teoria, o
vínculo jurídico contratual se constitui com a remessa da aceitação pelo
oblato ao policitante. Seus principais seguidores são Demolombe, Aubry
et Rau, Savigny, Serafini, Boistel, Lyon-Caen, Girault, Mazeaud et Mazeaud.
É a teoria adotada pelo BGB; c) teoria da recepção. Foi desenvolvida por
Laurent e Arntz. Segundo esta teoria, o contrato se aperfeiçoa quando o
policitante recebe o comunicado da aceitação, ainda que não o leia.

Venosa (2010) esclarece que o Código Civil brasileiro adotou a teoria da expedição, quando estabeleceu no art. 434 que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde o momento em que a aceitação é
expedida. É verdade que o CCB previu mitigações a esta regra, ao dispor
que a aceitação poderia ser desconsiderada quando chegasse ao proponente juntamente com sua retratação; quando o proponente houvesse
se comprometido a esperar a resposta ou se esta não chegasse no prazo
convencionado. Como se pode observar, o legislador nas exceções acabou
por dar temperamentos à teoria da expedição, adotando elementos das
outras teorias que buscavam fixar o exato momento da constituição do
vínculo jurídico entre os contratantes.
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4 Peculiaridades dos contratos eletrônicos
Contratos eletrônicos são negócios jurídicos celebrados por meio de
computadores ou outros recursos de informática, que objetivam a criação,
modificação ou extinção de direitos. Segundo Ronaldo Alves de Andrade
(2004), seriam exemplos de contratos eletrônicos os realizados por meio
de correio eletrônico, internet, intranet, edi, ou qualquer outro meio. Semy
Glanz, por sua vez, esclarece que tais contratos dispensam assinatura ou
exigem assinatura codificada ou senha. A segurança de tais contratos vem
sendo desenvolvida por processos de codificação secreta, chamados de criptologia ou encriptação.
As principais características dos contratos eletrônicos refletem o
meio onde são concebidos, marcado pela celeridade, dinamismo, publicidade
ostensiva e escassez de legislação específica. Quanto aos objetos de tutela
contratual, Pinheiro (2010) dá especial destaque aos direitos autorais, ao
domínio, à imagem e aos produtos e serviços comercializados.
No particular dos direitos autorais, há especial preocupação com o
problema da pirataria, vale dizer, da reprodução não autorizada de produção
científica, literária e artística, que viola o direito do autor da obra e impede a
consolidação da cadeia de produção e emprego. No meio virtual, a pirataria
atinge índices bastante expressivos, seja pelas limitações existentes para
sua fiscalização, seja pela facilidade com que se pode obter conteúdo não
autorizado. Segundo estudo divulgado pela MarkMonitor, empresa especializada em serviços de proteção de marcas na internet, a violação de marcas
de empresas ligadas à internet deve causar prejuízos na ordem de 135 bilhões de dólares em todo o mundo no ano de 2011, o que representa 7% do
faturamento do setor. E, ao contrário do que se pensa, não é a reprodução
individual, feita por estudantes adolescentes em casa, a real preocupação
das grandes empresas do setor. Na verdade, o maior prejuízo é causado pela
reprodução não autorizada de obras em escala industrial, principalmente
em países conhecidos por não obstarem essa atividade ilegal, como a China.
Outro importante bem jurídico que costuma ser objeto de tutela nos
contratos eletrônicos é a imagem, que possui valor significativo, pelo apelo
que representa em uma sociedade de consumo. Mesmo naqueles contratos
eletrônicos em que somente se estipula a formação de relacionamentos, subsiste para o fornecedor o dever jurídico de tutelar a imagem e honorabilidade
daqueles que com ele contratam. Há relevante julgado do Superior Tribunal
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de Justiça no bojo do qual foi reconhecido o dever da empresa Google de
responder por abusos de internautas à imagem de terceiros no site Orkut.
Trata-se do RESP 1.117.633, relatado pelo ministro Herman Benjamin, publicado no DJ de 26/03/2010 e assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE
COMUNIDADES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES . ART. 461, §§ 1º e 6º, DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.

1. Hipótese em que se discutem danos causados por ofensas veiculadas no Orkut, ambiente virtual em que os usuários criam páginas
de relacionamento na internet (= comunidades) e apõem (= postam)
opiniões, notícias, fotos etc. O Ministério Público Estadual propôs Ação
Civil Pública em defesa de menores — uma delas vítima de crime sexual — que estariam sendo ofendidas em algumas dessas comunidades.
2. Concedida a tutela antecipada pelo Juiz, a empresa cumpriu as determinações judicias (exclusão de páginas, identificação de responsáveis), exceto a ordem para impedir que surjam comunidades com
teor semelhante.

3. O Tribunal de Justiça de Rondônia reiterou a antecipação de tutela
e, considerando que novas páginas e comunidades estavam sendo
geradas, com mensagens ofensivas às mesmas crianças e adolescentes,
determinou que o Google Brasil as impedisse, sob pena de multa diária
de R$ 5 mil, limitada a R$ 500 mil.
4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC. No mérito, o Google impugna
a fixação das astreintes , suscitando ofensa ao art. 461, §§ 1º e 6º,
do CPC ao argumento de sua ineficácia, pois seria inviável, técnica e
humanamente, impedir de maneira prévia a criação de novas comunidades de mesma natureza. No mais, alega que vem cumprindo as
determinações de excluir as páginas indicadas pelo MPE e identificar
os responsáveis.
5. A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa
dizer que seja um universo sem lei e infenso à responsabilidade pelos
abusos que lá venham a ocorrer.
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6. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam nem
as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou
enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível
e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro.
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7. Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e,
ativamente, estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos
e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros
como os próprios internautas que geram e disseminam informações
ofensivas aos valores mais comezinhos da vida em comunidade, seja
ela real, seja virtual.
8. Essa corresponsabilidade — parte do compromisso social da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da excelência dos serviços
que presta e da merecida admiração que conta em todo mundo — é
aceita pelo Google, tanto que atuou, de forma decisiva, no sentido de
excluir páginas e identificar os gângsteres virtuais. Tais medidas, por
óbvio, são insuficientes, já que reprimir certas páginas ofensivas já
criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento de outras tantas,
com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese, estimular um jogo
de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só prolonga, a situação de
exposição, de angústia e de impotência das vítimas das ofensas.
9. O Tribunal de Justiça de Rondônia não decidiu conclusivamente a
respeito da possibilidade técnica desse controle eficaz de novas páginas e comunidades. Apenas entendeu que, em princípio, não houve
comprovação da inviabilidade de a empresa impedi-las, razão pela qual
fixou as astreintes. E, como indicado pelo Tribunal, o ônus da prova
cabe à empresa, seja como depositária de conhecimento especializado
sobre a tecnologia que emprega, seja como detentora e beneficiária
de segredos industriais aos quais não têm acesso vítimas e Ministério
Público.
10. Nesse sentido, o Tribunal deixou claro que a empresa terá oportunidade de produzir as provas que entender convenientes perante o juiz
de primeira instância, inclusive no que se refere à impossibilidade de
impedir a criação de novas comunidades similares às já bloqueadas.
11. Recurso Especial não provido.

O domínio, por sua vez, é o endereço de um site na internet e tem
importância estratégica para o fornecedor, na medida em que permite a
negociação direta com o consumidor, sem intermediários. É reputado como
de propriedade daquele que primeiro o registra (first to file). Cientes dessa
regra, muitos oportunistas praticam o cybersquatting, uma usurpação da
propriedade virtual que consiste no registro de domínio igual ou semelhante ao de uma marca famosa para auferir rendimentos quando de sua
alienação. Há ainda a figura do typosquatting, que é o registro de domínio
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com nome semelhante, com erros de digitação, costumeiramente utilizado
como armadilha para interceptação de dados sigilosos como senhas de
banco e cartão de crédito (ex.: www.bbr.com.br).

5 Formação dos contratos eletrônicos

Discute-se se a proposta formulada em meio virtual deve ser considerada entre presentes ou entre ausentes. A questão interessa ao nosso
estudo, na medida em que sua resposta permite definir por quanto tempo
o policitante fica vinculado à proposta ou oferta lançada por meio virtual.
De imediato, percebe-se a imprestabilidade do critério espacial para
efetuar essa distinção, na medida em que tais negociações podem ocorrer
entre contratantes em qualquer ponto do planeta. Evidencia-se, por conseguinte, que o critério temporal é o mais adequado. Sempre que houver
lapso de tempo entre a policitação e o conhecimento do oblato, estaremos
diante de um caso de proposta entre ausentes. Por exemplo, quando o
policitante envia correio eletrônico para o oblato, este somente tomará
conhecimento da proposta quando acessar seu e-mail e ler a mensagem
que lhe foi enviada. Nesta situação, há lapso temporal entre a proposta e o
respectivo conhecimento, devendo a oferta ser considerada entre ausentes.
Por outro lado, nos casos em que a proposta já se encontrar devidamente publicada no sítio eletrônico da empresa (o que é corriqueiro,
no comércio virtual), o conhecimento por parte do oblato será imediato
e a proposta será reputada entre presentes, devendo a aceitação ocorrer
de forma imediata sob pena de desvinculação do policitante. Neste último
caso, não é razoável que se aguarde o prazo moral, definido por Nader
(2009) como o tempo suficiente para o destinatário estudar a conveniência
do negócio. Nesta linha, assevera Wielewicki (2001):
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considerando-se a brevidade do envio e recebimento de mensagens
eletrônicas, é possível concluir que a formação dos contratos eletrônicos sujeita-se a regimes distintos, de acordo com a duração do
período existente entre a oferta e a aceitação contratuais. Se a contratação ocorrer na internet de forma instantânea, será considerada
entre presentes e deverá ser aceita imediatamente sob pena de perda
da eficácia. Se houver tempo razoável entre a policitação e a aceitação, então deverá incidir a regulamentação relativa à contratação
entre ausentes.
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6 Responsabilidade civil
Uma vez constatada a validade e devida formação do consentimento entre as partes interessadas na celebração do contrato eletrônico, resta
fixar em quais situações pode haver responsabilidade civil entre as partes
envolvidas.
Sabe-se que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar os danos causados a terceiro por meio de ação voluntária. No dizer de Azevedo,
“nada mais é do que o dever de indenizar o dano que surge sempre quando
alguém deixa de cumprir um preceito estabelecido num contrato ou quando
deixa de observar o sistema normativo que rege a vida do cidadão”. Possui
fundamento jurídico no princípio do neminem laedere, que consiste em não
ofender ninguém.
Para que se possa estabelecer o referido liame jurídico, é necessária
a concomitância dos seus principais requisitos, quais sejam: a conduta humana, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre a ação e o resultado
produzido.
No que diz respeito à conduta humana, esta pode ser positiva (ação)
ou negativa (omissão), imputável ao agente a título de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Tartuce (2010) esclarece que, no caso
da conduta omissiva, é necessário que exista o dever jurídico de praticar
determinado ato, bem como a prova de que a conduta não foi praticada. Para
a omissão é necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta fosse
praticada, o dano poderia ter sido evitado.
No campo do direito digital, entretanto, é comum que se atribua o
resultado danoso ao contratante em função do próprio risco da atividade
desempenhada, sem se adentrar na discussão sobre o elemento volitivo.
Trata-se da assunção da teoria do incremento do risco, segundo a qual o
sujeito envolvido em atividade arriscada, ao passo em que percebe os seus
lucros, deve responder também pelos prejuízos por ela causados, ainda que
involuntariamente.
Veja-se a respeito o teor do art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
que dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
A opção do legislador por essa teoria representa importante elemento para a tutela dos indivíduos no meio virtual, na medida em que afastará
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da discussão jurídica quaisquer questionamentos referentes a elemento
subjetivo.
Nos casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a discussão a respeito de dolo ou culpa também será desnecessária, na medida
em que a responsabilidade do fornecedor por danos causados existirá
independentemente da existência de culpa, nos termos dos arts. 12 e 14
da Lei 8.078/1990:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro,
e o importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito ao dano causado, este deve ser compreendido
em sentido amplo, abrangendo violações a direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Os primeiros abrangem os danos emergentes, constituídos
pela efetiva diminuição do patrimônio da vítima e os lucros cessantes, vale
dizer, o montante que a vítima deixa de auferir ou lucrar em decorrência
do ato do agente. Os danos extrapatrimoniais, por sua vez, compreendem
os de natureza moral, estética e violações a direitos da personalidade. Não
é demais mencionar a tendência doutrinária e jurisprudencial a ampliar o
conceito de prejuízo reparável, para abranger os danos decorrentes da perda
de uma chance, os danos morais coletivos e os danos sociais.
Por fim, deve haver entre a ação e o resultado danoso um nexo de
causalidade, definido por Cavalieri Filho (2002) como um vínculo, uma ligação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.
Presentes todos estes requisitos, estará configurada a responsabilidade civil.
São frequentes os casos jurisprudenciais relativos à responsabilidade
civil por contrato eletrônico:
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CIVIL. CEF. CONTA DE POUPANÇA. SAQUES NÃO-RECONHECIDOS
PELA CLIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEI 8.078/90. CULPA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. ESTORNO DOS VALORES SACADOS. MULTA
DIÁRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que envolvem
discussão de contratos bancários, incidem as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, em face da relação de consumo existente
entre o cliente e a instituição financeira.
2. Compete à instituição bancária provar a culpa exclusiva ou ao menos
concorrente do cliente quanto aos saques realizados por meio de cartão
magnético, não-reconhecidos por ele, se era plenamente possível à Ré
provar que o cliente recebeu o cartão pessoal, exibindo, para tanto, um
recibo de entrega com a assinatura da correntista, uma vez que cabe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a impossibilidade de fraude
na operação, tendo em vista que os sistemas eletrônicos de saque não
estão totalmente imunes à adulteração. Precedentes do STJ.
3. Correta a sentença quanto à fixação da multa diária (astreintes) que,
de forma cristalina, determinou a sua incidência após o prazo fixado
pelo Juízo da execução para o cumprimento da obrigação, a teor do
art. 461, § 4º, do CPC.
4. Manifesta litigância de má-fé da CEF, a teor do regramento inscrito
no art. 14, I, II e III; e art. 17, I, in fine, II, IV, V e VII, pelo que se lhe
impõe a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa (CPC, art. 18, caput).
5. Apelação da CEF improvida.(AC 200333000177505, DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, TRF1 - QUINTA TURMA,
24/08/2006)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CULPA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGISLAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS (LEI 7102/83, ALTERADA PELAS LEIS
8863/94 E 9017/95). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90). DANO MATERIAL E MORAL
. CABIMENTO
1. É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes ou conta-popupança, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o
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ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor. Enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
2. Incumbe ao Banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico
de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. O fornecedor de
serviços, consoante art.14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
de serviços. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas
técnicas e de segurança. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem
o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Não se pode esquecer a questão da segurança nas instituições
bancárias que possui regramento próprio, assinalando a necessidade de uma série de providências para proteção do numerário
existente, como também a segurança dos seus clientes, eis o conteúdo da lei 7102/1983, com alterações feitas pelas Leis 8.863/1994
e 9.017/1995, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento
das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores, e dá outras providências: Art. 2º – O sistema de
segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente
preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir,
com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e
outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial
mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: I –
equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem
a identificação dos assaltantes; II – artefatos que retardem a ação dos
criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e
III – cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação
de numerário no interior do estabelecimento.
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4. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que envolvem discussão de contratos bancários, incidem as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, em face da relação de consumo
existente entre o cliente e a instituição financeira.
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5 Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar
munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência.

6. Como bem se observa do depoimento (fls. 25/26), do Gerente da
Agência — Sr. Newton Siqueira de Araújo Lima Filho —, onde os
autores possuíam a conta os saques foram efetivados em Município
diverso — Juiz de Fora —, com certas particularidades — em três
agências distintas, a primeira no Posto Avançado Bancário da Justiça
do Trabalho (R$3.000,00); Agência Padre Café (R$3.000,00) e na
Agência Manchester (R$3.000,00), valores retirados no mesmo dia.
Caracterizando assim, comportamento incomum que deveria ter
merecido da instituição financeira uma maior preocupação e exigência de outros dados para liberação dos demais valores. Acresça-se
ainda, que o cartão magnético da Sra. Maria Aparecida das Neves,
uma das autoras da ação, foi encontrado na Agência da Cef de Belo
Horizonte, na Rua Tupinambás, em mãos de outra pessoa, igualmente cliente que também foi lesionada. 7. No caso dos autos, um dos
autores é pessoa idosa, recebe uma pensão irrisória do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, trilhou uma
via crucis para poder ter de volta o dinheiro que com sacrifício foi
depositado para a sua manutenção pessoal e de um dos filhos. Dirigiu-se à própria instituição bancária. Após, ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais. Posteriormente à Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais que realizou um belo trabalho de
investigação. Assim, entendo que esses saques indevidos geraram
um dano moral e, um prejuízo particularmente sofrido, naquela época, com a falta daquele dinheiro, uma vez que as retiradas que fazia
era de pequeno valor para seu próprio sustento. Precedente: “Na hipótese dos autos, restando incontroverso o fato de que houve saque
indevido de valores depositados na caderneta de poupança do apelante, o dano moral afigura-se presumível, pois qualquer subtração
fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar “stress” e alteração do “bem estar ideal”. Precedente deste eg.
Tribunal (AC 1998.01.00.055225-4/MG, rel. desembargador federal
Daniel Paes Ribeiro, rel. p/ acórdão desembargador federal Souza
Prudente, Sexta Turma, DJ de 14/03/2005, p. 61). Dano moral fixado em R$1.000,00 (um mil reais). 8. Apelação da CEF não provida.
(AC 200001000391320, Juiz Federal Avio Mozar Jose Ferraz de
Novaes, TRF1 – Quinta Turma, 29/06/2006)
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A tutela da posse no contexto dos conflitos agrários coletivos
Flávio Bittencourt de Souza1

Introdução
A tutela jurídica da posse, em meio aos conflitos que a circundam,
vem ganhando novas balizas diante da teoria dos direitos fundamentais.
Com efeito, a releitura do direito civil através da lente da Constituição tem
promovido uma substancial inversão na escala de valores sociais, privilegiando o sujeito em detrimento do patrimônio. Tal atenção dispensada pelo
ordenamento, contudo, como ensina Gustavo Tepedino (2007, p. 3), volta-se:
[...] não mais para o “indivíduo”, abstratamente considerado, mas para
a tutela da pessoa humana nas concretas e diferenciadas relações jurídicas em que se insere, como forma de assegurar os princípios constitucionais da solidariedade social (art. 3º, III) e da igualdade substancial
(art. 3º, IV).

Nessa esteira, o objetivo deste estudo é analisar como vem sendo
empreendida a tutela da posse pela jurisprudência nacional no contexto dos
conflitos agrários ou fundiários2 coletivos, com especial enfoque nos efeitos
desses conflitos no processo expropriatório3.
1

Juiz federal substituto.

3

Em que pese a possibilidade do emprego do termo para referência específica ao confisco, aqui dele
faremos uso como sinônimo de desapropriação, como o faz Hely Lopes Meirelles (2006) ao conceituar o instituto.

2

O termo agrário, tecnicamente, é mais amplo que o fundiário, englobando-o. Fundiário vem do latim fundus, que significa “fazenda, bens de raiz”, e se refere à porção de terra. Por extensão quer
dizer também “agrário”. Agrário, por seu turno, tem um sentido mais amplo: “relativo ou pertencente aos campos e à agricultura rural” (cf. Ferreira, 2010). A Reforma Agrária, nessa linha, envolve
não só a partilha da terra, tendo como escopo, também, o seu cultivo, sendo a reforma fundiária,
portanto, apenas um aspecto da primeira. Neste texto, contudo, tendo em vista o usual emprego
dos termos, nos valeremos da sinonímia.
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A posse segundo Savigny e Ihering
Toda pretensão de análise das relações jurídicas envolvendo o instituto da posse reclama uma breve incursão sobre as teorias desenvolvidas
por Friedrich Karl Von Savigny e Rudolf Von Ihering, uma vez que ilustram
a dicotomia erigida a partir dos seus mais significativos conceitos e, embora
não possam ser integralmente endossadas na quadra normativa em que vivemos, ainda influenciam sobremaneira as construções jurídicas realizadas
sobre o tema na atualidade.
Para Savigny, a posse se dividiria em corpus — a sujeição material da
coisa à pessoa, possibilitando a oposição desse poder a terceiros — e animus
— aspecto anímico daquela relação, configurado pela intenção do sujeito de
vivenciá-la como se proprietário fosse. Para essa teoria subjetiva, a tutela da
posse se justificaria pela necessidade de proteção do possuidor e de garantia
da segurança jurídica, já que avessa a qualquer alteração repentina em uma
situação de fato estabilizada sob o ponto de vista social e econômico.   
Noutro giro, a teoria objetiva de Ihering sustenta que a posse se resume ao corpus, estando o animus implícito nesse poder exercido sobre a
coisa. A ideia encontra coerência com a estrita vinculação da posse à propriedade feita pelo célebre jurista, onde a primeira seria o mero exercício
da segunda. Aquela um fato, essa um direito, bastante em si para justificar
a tutela possessória.
Embora a teoria objetiva tenha se sobressaído na cultura jurídica
brasileira, vindo a ser adotada em 1916 e agora pelo art. 1.196 do Código
Civil, há nela induvidoso retrocesso. A exclusão de qualquer nota de autonomia da posse acaba por reduzi-la a um “direito” subordinado, ignorando seu
relevante aspecto social. Não é por outra razão que a usucapião, inequívoco
instrumento de realização da função social, consiste, hoje, na mais conhecida,
senão única exceção civilista à teoria de Ihering.

A posse no atual contexto constitucional

Pela vertente teórica do novo constitucionalismo, concebido como
uma terceira via (KAUFMANN, 2004)) apta à efetivação dos direitos fundamentais, a Constituição passa a ser o centro do ordenamento, irradiando
sua força normativa para os demais ramos do direito. Disso decorre a constitucionalização do direito civil e a consequente ruptura do paradigma da
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posse-propriedade, garantindo a esses institutos a necessária autonomia.
Com efeito, a posse passa a ser vista como um fenômeno fático impregnado
de forte carga social e visceralmente ligado à realização de caros direitos
fundamentais, como o trabalho e a moradia, justificando, em si mesma, a
tutela jurídica que lhe é deferida. É nesse contexto que se insere a função
social da posse, como adverte Gustavo Tepedino (2004):
Em outras palavras, a noção de vanguarda avançada do domínio, escapando dos limites entrevistos pela construção de Ihering, passa a
ter bases axiológicas constitucionais. Os valores sociais da moradia,
do trabalho, da dignidade da pessoa humana, fazem com que a estrutura normativa de defesa do exercício da propriedade seja assegurada
independente do domínio. A justificativa encontra-se diretamente na
função social que desempenha o possuidor, direcionando o exercício
de direitos patrimoniais a valores existenciais atinentes ao trabalho,
à moradia, ao desenvolvimento do núcleo familiar.

Conquanto não esteja expressa no texto constitucional ou civilista, a
função social da posse se projeta no ordenamento jurídico por força do imperativo de realização desses valores sociais. Na lição de Teori Albino Zavascki
(2004), aliás, a função social seria mais afeta à posse que à propriedade, uma
vez que a primeira seria instrumento da realização da referida “função” na
segunda. E, neste ponto, vale a distinção apresentada por Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald (2008, p. 41):
Ao se estudar a função social da propriedade, procuraremos buscar
soluções para aquelas situações em que o proprietário exerce a sua liberdade de ação, mas é leniente na missão de outorgar uma destinação
útil àquilo que lhe pertence. Será ele sancionado pelo ordenamento
jurídico por omitir-se em dar efetividade ao direito fundamental difuso do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal. [...] Todavia, quando é
analisada a função social da posse há um “plus” no estudo da matéria.
Aqui não se preocupa com a trajetória isolada do proprietário e seu
compromisso com o atendimento a direitos fundamentais. Aprecia-se a
atuação fática de um possuidor sobre a coisa que o titular patrimonial
desvinculou de qualquer função social.

Tal dicotomia, ao passo em que avança na concretização desses direitos, cria uma inegável tensão entre os institutos da posse e da propriedade,
mormente quando considerada a função social que os condiciona. Essa tensão, por sua vez, é especialmente enriquecida por trazer, em seu bojo, uma
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cláusula geral multidisciplinar, já que não se pode concebê-la apenas em
seu aspecto jurídico, mas também econômico, psicológico e por qual motivo
não dizer religioso, já que encontra precedentes no jusnaturalismo cristão.

Nesse contexto, compete à nova hermenêutica constitucional resolver
os conflitos que se apresentam por meio da ponderação, de onde emerge a
metanorma da proporcionalidade em seus três subelementos — adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito — como ferramenta
essencial à realização, em concreto, dos valores constitucionais em um modelo pluralista.

A função social nas relações agrárias

Em que pese o imperativo constitucional de a função social recair
sobre todo o universo de relações que envolvem os direitos subjetivos aqui
em destaque, basta-nos, para os fins deste estudo, abordá-lo nos limites das
relações fundiárias.
Como leciona Olindo Menezes (2009), a função social da propriedade,
antes de vir disposta na Carta de 1967, já era estabelecida pelo Estatuto da
Terra (1964) como objetivo a ser alcançado por meio de condições objetivas
de uso da propriedade, a saber, “a propiciação do bem-estar das pessoas
que nela labutam, a manutenção de níveis satisfatórios de produtividade,
a segurança de manutenção dos recursos naturais e a observância das disposições legais que regulam as justas relações de trabalho”. Sem olvidar da
releitura e incremento dessas condicionantes na atualidade, é certo dizer
que a função social possui uma faceta negativa, que repudia pela sanção o
comportamento abusivo, e outra positiva, consubstanciada em um dever de
atuação do proprietário — e aqui nos interessa em particular o aproveitamento racional e sustentável da terra.
Descumprida a função social do imóvel rural, prevê a Constituição da
República a possibilidade da sua desapropriação por interesse social para fins
de reforma agrária, propiciando a aquisição originária da propriedade por
parte do poder público mediante a prévia e justa indenização do particular
por meio de títulos da dívida agrária. Efetivada a desapropriação, o imóvel
será inserido em programas de reforma agrária tendentes a promover a
justa distribuição dessa riqueza imobiliária, bem como o acesso do cidadão
à moradia e ao trabalho.
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Entretanto, conforme Menezes (2005), citando Caio Tácito e Marco
Aurélio Greco, a desapropriação-sanção deve configurar uma “operação
branca”, com características de neutralidade, sem acréscimo ou decréscimo
do patrimônio particular, mas sua mera substituição por bens de natureza
diversa. Com efeito, o patrimônio imobiliário, a partir do processo de desapropriação, é simplesmente substituído por um bem mobiliário representado
por títulos da dívida agrária. As distorções experimentadas na prática não são
hábeis a infirmar essa premissa, oriunda de uma clara opção constitucional.
Como se percebe, essa substituição compulsória do bem de raiz por
títulos da dívida agrária e a consequente transferência de sua posse dependem de um processo legal a ser desencadeado pelo poder público federal.
Não é lícito ao particular, tampouco aos movimentos sociais, substituir o ente
estatal nesse mister, usurpando-lhe a competência constitucional outorgada,
sob pena de sério abalo da estrutura do Estado de direito.
Contudo, a dinâmica social, por vezes, cria inúmeras contingências
no fluxo natural desse processo, exercendo substancial pressão sobre a Administração Pública na consecução desse ato de império.

O esbulho possessório e suas consequências no processo
expropriatório – uma análise jurisprudencial

As invasões de terras promovidas por movimentos sociais como o
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) representam um
dos mais relevantes influxos sociais no processo legal de desapropriação.
Os sérios efeitos dessas condutas no panorama jurídico e social da
nação têm provocado o Estado, em suas três esferas de poder, a adotar medidas tendentes a inibir o ilícito e a resgatar a legalidade desse legítimo
procedimento expropriatório.
A primeira e substancial investida nesse sentido veio com a edição da
Medida Provisória 2.027-38, de 04/05/2000, que introduziu o § 6º no art. 2º
da Lei 8.629/1993, dispondo que “o imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não seria vistoriado nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel”.
Partindo da premissa de que o esbulho possessório, além de constituir um
ilícito a ser combatido, prejudicava a regular execução do programa estatal
de reforma agrária, foi imposta a sanção de paralisação do procedimento
expropriatório por meio do impedimento do ato de vistoria pelo prazo de
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dois anos. Como se constata, a norma objetivava desestimular as invasões
realizadas no intuito de pressionar a Administração Pública à concretização
de desapropriações não raras vezes estranhas ao seu planejamento.
O texto normativo, ao indicar a fase do procedimento sobre a qual
recairia a sanção, acabou por autorizar a interpretação de que o esbulho
ocorrido após a vistoria e constatação da improdutividade da terra não ensejaria a paralisação da desapropriação. Veja-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA
AGRÁRIA. VIABILIDADE DA ANÁLISE DOS VÍCIOS DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DO INCRA. PRELIMINAR REJEITADA. EXISTÊNCIA
DE PROVA DE QUE A PESSOA QUE RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DA VISTORIA PRÉVIA TINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. POSSIBILIDADE
DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA PARA ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA. A
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 7º DA LEI 8.629/1993 AFASTA A PROTEÇÃO CONFERIDA AO
IMÓVEL RURAL OBJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE (ART. 2º
DO DECRETO 2.250/1997) SOBRE A VISTORIA PRÉVIA. INVASÃO DA
PROPRIEDADE, POSTERIORMENTE À VISTORIA. 1. [...] 7. A invasão do
imóvel rural, após a ocorrência da vistoria prévia, não é óbice a sua desapropriação. Precedentes: MS 25.186/DF, MS 24.484/DF. 8. Segurança
denegada. Remessa de cópia dos autos ao MPU, para apurar ocorrência
de crime. (MS 25391, relator(a):  min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
julgado em 12/05/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-102010 EMENT VOL-02417-01 PP-00102 RDDP n. 93, 2010, p. 134-143.)

Nessa mesma esteira, construiu-se a jurisprudência de que a invasão,
mesmo que anterior à vistoria, se ocorrente em parte ínfima do imóvel e,
portanto, incapaz de influenciar na aferição da sua produtividade, também
não ocasionaria a paralisação do procedimento. Confira-se:

168

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMPREGADO COM
PODERES OUTORGADOS POR PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ESBULHO POSSESSÓRIO POSTERIOR À VISTORIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, § 6º, DA LEI 8.629/1993. COMPOSIÇÃO NA AÇÃO DE
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCARACTERIZAÇÃO DA INVASÃO. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. [...] 3. O esbulho possessório que impede a desapropriação [art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/1993,
na redação dada pela Medida Provisória 2.183/2001], deve ser significativo e anterior à vistoria do imóvel, a ponto de alterar os graus de
utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo
os índices fixados em lei. Precedente [MS n. 23.759, relator o ministro
Celso De Mello, DJ 22/08/2003]. 4. A composição das partes em ação
de reintegração de posse, com a ocupação área ínfima do imóvel pelos
trabalhadores rurais em regime de comodato, não justifica a improdutividade da gleba. Precedente [MS 23.857, relatora a ministra Ellen
Gracie, DJ 13/06/2003]. 5. A impossibilidade de dilação probatória
em mandado de segurança torna insuscetível de apreciação a questão relativa à produtividade do imóvel rural. Precedente [MS 24.518,
relator o ministro Carlos Velloso, DJ 30/04/2004 e MS 25.351, relator
o ministro Eros Grau, DJ 16/09/2005]. 6. Segurança denegada. (MS
25360, Eros Grau, STF.)

Essa última exegese, além de contrária a um dos escopos da norma
— o desestímulo ao ilícito possessório —, acaba por retirar-lhe toda a presteza. Com efeito, é elementar a conclusão de que a desapropriação-sanção só
pode ser direcionada em desfavor do proprietário faltoso, sendo certo que
tal falta há de guardar um claro nexo de causalidade com sua conduta comissiva ou omissiva. Se, noutro giro, a improdutividade decorre de conduta do
esbulhador, é claro que não se pode abrir a via expropriatória, sob pena de
duplo apenamento do proprietário. Trata-se, como se vê, de simples relação
de causa e efeito, sendo desnecessária — senão equivocada — a construção
jurisprudencial ora em debate.
Avançando nessa trilha, a Medida Provisória 2.109-52, de 24/05/2001,
reeditada como MP 2.183-56/2001 (congelada pela EC 32/2001), modificou
a redação do aludido preceito legal, passando a dispor que:

[...] o imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho
possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de
caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos
dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em
caso de reincidência.

Parece-nos evidente o propósito de superar a referida construção
jurisprudencial, majorando-se, ainda, a gravidade da sanção imposta. Con-
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tudo, a linha jurisprudencial acima indicada, capitaneada pelo Supremo
Tribunal Federal, não retrocedeu, vindo a ocasionar uma divergência por
parte do Superior Tribunal de Justiça — e dentro da própria Corte —, bem
como entre os tribunais regionais federais. Confira-se a linha adotada pela
1ª Turma do STJ:
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA. ART. 2º, § 6º, DA LEI 8.629/93. IMÓVEL RURAL OBJETO DE ESBULHO POSSESSÓRIO OU INVASÃO MOTIVADA
POR CONFLITO AGRÁRIO OU FUNDIÁRIO DE CARÁTER COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO NOS DOIS ANOS SEGUINTES
À SUA DESOCUPAÇÃO. 1. A MP 2.027-38, de 04/05/2000, publicada no
DOU de 05/05/2000, introduziu o § 6º no art. 2º da Lei 8.629/1993,
dispondo que “o imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão
motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não seria
vistoriado nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel”. Daí seria
possível concluir que, se a vistoria administrativa já estivesse concluída
anteriormente ao esbulho, ficaria afastada a aplicação da aludida regra.
2. Ocorre, contudo, que a MP 2.109-52, de 24/05/2001, publicada no
DOU de 25/05/2001, atualmente reeditada como MP 2.183-56/2001,
modificou a redação do aludido preceito legal, passando a dispor que
“o imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho
possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de
caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos
dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em
caso de reincidência”. 3. Não se desconhece a existência de julgados
da Corte Suprema no sentido de que as invasões hábeis a ensejar a
aplicação do § 6º do art. 2º da Lei 8.629/1993 são aquelas ocorridas
durante a vistoria administrativa ou antes dela, a ponto de alterar os
graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo os índices fixados em lei (MS 25.186/DF, Tribunal Pleno,
rel. min. Carlos Britto, DJ de 02/03/2007; MS 25.022/DF, Tribunal
Pleno, rel. min. Marco Aurélio, DJ de 16/12/2005; MS 25.360/DF, Tribunal Pleno, rel. min. Eros Grau, DJ de 25/11/2005). 4. Entretanto,
diante da clareza da aludida norma, proibindo a vistoria, a avaliação
ou a desapropriação nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no
dobro desse prazo em caso de reincidência, não se pode interpretá-la
de outra forma senão aquela que constitui a verdadeira vontade da lei,
destinada a coibir as reiteradas invasões da propriedade alheia. 5. A
reforma agrária, conforme ressaltado pelo eminente ministro Celso de
Mello no julgamento da MC na ADI 2.213-0/DF, “supõe, para regular-
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mente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos
previstos nas leis e na Constituição da República”. 6. Ademais, a comprovação da produtividade do imóvel expropriado, conquanto não se
possa efetivar dentro do feito expropriatório, pode ser buscada pelas
vias ordinárias. Conclui-se, daí, que eventuais invasões motivadas por
conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo podem, sim, alterar
o resultado das demandas dessa natureza, mesmo após concluída a
vistoria administrativa, em prejuízo do direito que tem a parte expropriada de comprovar que a sua propriedade é produtiva, insuscetível,
portanto, de desapropriação para fins de reforma agrária, nos termos
do art. 185, II, da Constituição Federal. 7. Recurso especial desprovido (REsp 819426/GO, rel. ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 15/05/2007, DJ 11/06/2007 p. 275). No mesmo sentido:
EDcl no REsp 1108733 de 10/11/2009.

Em que pese os inúmeros julgados nesse sentido terem autorizado
a edição da Súmula 354 do STJ em 25/06/2008 — “A invasão do imóvel é
causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária”
—, ainda há divergências no âmbito daquela Corte, conforme se verifica no
julgado da 2ª Turma abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – LEI
8.629/1993 (art.2º, § 6º) – INTERPRETAÇÃO DO STF – VERIFICAÇÃO
DA EXTENSÃO E DOS EFEITOS DA INVASÃO NO CÁLCULO DO ÍNDICE
DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a vedação de vistoria em
imóvel esbulhado, conforme preceitua o art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/1993,
não é absoluta e deve ser analisada em cada caso, a fim de se perquirir o
alcance da invasão e seu impacto na aferição da produtividade do imóvel
submetido à inspeção do Poder Público. 2. Hipótese em que o Tribunal
de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que o esbulho
perpetrado pelos integrantes do MST, na área suscetível de desapropriação, não poderia influenciar na coleta de informações pelos agentes
da Autarquia Federal, ante o caráter insignificante da invasão e ser
posterior ao procedimento administrativo. 3. É inadmissível o recurso
especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame
de provas. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1010056/PR, rel.
ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe
04/08/2009.)

No âmbito dos tribunais regionais federais, a diversidade de entendimentos é ainda mais presente. Confira-se:
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PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INVASÃO DE IMÓVEL OBJETO
DA DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 2º, § 6º, DA LEI 8.629/1993. 1. Esbulhado ou invadido
o imóvel desapropriando, é possível a paralisação do processo expropriatório, seja na fase de vistoria, avaliação ou desapropriação (art. 2º,
§ 6º, da Lei 8.629/1993). Precedentes. 2. Apelação desprovida. (AC
200635000174203, Juiz Federal Guilherme Mendonça Doehler (conv.),
TRF1 – Terceira Turma, e-DJF1 data: 31/08/2011 página: 518.)
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO
POSTERIOR À VISTORIA. E EDIÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, § 6º, DA LEI 8.629/1993. 1. A questão
cinge-se à aplicabilidade, ou não, do § 6º do art. 2º da Lei 8.629/1993,
no procedimento administrativo de desapropriação do imóvel denominado “Fazenda São Paulo”, de propriedade da apelada. 2. A autoridade
administrativa já havia realizado a vistoria de avaliação que apurou a
produtividade do imóvel, declarando-o de interesse social, para fins
de reforma agrária, em data anterior a da invasão por parte de movimentos sociais, neste sentido, a ocorrência do esbulho se deu, quando
o procedimento expropriatório já estava em curso, eis que concluída
a sua primeira fase, com a vistoria administrativa em 31/03/2004 e
a publicação do Decreto expropriatório em 20/06/2005. 3. Entende a jurisprudência do STF que: A vedação prevista no § 6º do art. 4º
da Lei 8629/1993, com a redação dada pela MP 2109/2001, alcança
apenas as hipóteses em que a vistoria ainda não tenha sido realizada
ou quando feitos os trabalhos durante ou após a ocupação. (STF, MS  
24136/DF, rel. min. Maurício Correa) 4. recurso de apelação provido.
(AC 200551010223522, desembargadora federal Salete Maccaloz,
TRF2 – Sétima Turma Especializada, E-DJF2R – Data:  22/11/2010 –
Página: 212/213.)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 558, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INVASÃO DO IMÓVEL
APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA DO INCRA. ART. 2º, § 6º, DA LEI
8.629/1993. MEDIDA CAUTELAR VISANDO A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. [...] 3. As invasões na propriedade rural ocorreram em momento
posterior à vistoria administrativa realizada pelo INCRA, não compro172
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metendo portanto o processo de aferição de sua produtividade, o que
afasta a aplicação do preceito contido no § 6º, art. 2º da Lei 8.629/1993,
consoante reiterada orientação jurisprudencial do E. STF neste sentido.
4. [...] (PET 201003000317709, juíza convocada Silvia Rocha, TRF3 –
Primeira Turma, DJF3 CJ1 Data: 27/07/2011 página: 140.)
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DESAPROPRIAÇÃO. INVASÃO DE TERRAS. – O âmbito do agravo de instrumento não permite
o exame do mérito da ação que o originou. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder no ato judicial impugnado, por corresponder ao
exercício do poder geral de cautela, intimamente ligado à prudência
e à discricionaridade do magistrado. – Convicção do magistrado a ser
prestigiada, para que o processo possa atingir sua finalidade, à luz dos
princípios que orientam a prestação jurisdicional. – Coexistência dos
requisitos necessários à decisão liminar atacada, que determinou a
suspensão do processo de desapropriação. – A possibilidade de dano
irreparável decorre das próprias consequências da desapropriação.
Presente também a verossimilhança do direito, pois a invasão das terras não obsta apenas a vistoria do imóvel, mas impede especialmente
sua desapropriação, nos termos do art. 2º, § 6º da Lei 8.629/1993. –
Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas
razões de decidir. – Agravo improvido. (AG 200304010253143, Silvia
Maria Gonçalves Goraieb, TRF4 – Terceira Turma, DJ 03/12/2003
Página: 760.)
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de que as
invasões hábeis a ensejar a aplicação do parágrafo 6º do art. 2º da Lei
8.629/1993 são aquelas ocorridas durante a vistoria, ou antes dela, a
ponto de interferir nos níveis de apuração de produtividade fixados
em lei (MS 25.283, min. Joaquim Barbosa, julgado em 01/08/2008).
3. Em que pese a autoridade do aresto da Suprema Corte, este Tribunal,
especialmente esta Terceira Turma acompanha o Superior Tribunal de
Justiça na trilha de que a finalidade essencial da lei é a de inibir as invasões de terra, e, portanto, o imóvel alvo de esbulho possessório ou invasão
motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não estará
apto a ser vistoriado, avaliado ou desapropriado, independentemente da
fase em que se encontre o procedimento expropriatório. 4. Além disso, a
lei não exige que a invasão envolva cem por cento da área do imóvel,
para justificar a suspensão do procedimento expropriatório. Basta
apenas a ocupação ilegal, ainda que de parte mínima do imóvel, para
ter vez a proibição temporária da desapropriação, tudo em consideração ao critério objetivo adotado pela norma, para inibir as invasões
promovidas por movimentos sociais de trabalhadores sem-terra. 5.
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Agravo de instrumento improvido. (AG 00109963220104050000,
desembargador federal Vladimir Carvalho, TRF5 – Terceira Turma,
DJE - Data: 21/03/2011 – p. 238.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ESBULHO
POSSESSÓRIO OU INVASÃO MOTIVADA POR CONFLITO AGRÁRIO
OU FUNDIÁRIO DE CARÁTER COLETIVO POSTERIOR À VISTORIA
DO IMÓVEL. ART. 2º, § 6º, DA LEI 8.629/1993. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STF. 1. Conforme disposto no art. 2º, § 6º, da Lei
8.629/1993, a vistoria, avaliação ou desapropriação no imóvel expropriado para fins de reforma agrária é vedada nos dois anos seguintes
à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência,
quando houver “esbulho possessório ou invasão motivada por conflito
agrário ou fundiário de caráter coletivo”. 2. Saliente-se que, na linha
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é todo esbulho
que impede a realização de vistoria pelo ente agrário. Para que impeça
a desapropriação, é necessário que o esbulho possessório seja anterior
à vistoria, pela força desfiguradora que se presume ter na mensuração
do grau de produtividade do imóvel e, consequentemente, na sua classificação, e que alcance área significativa, em termos de extensão e/ou
função de propriedade, a ponto de refletir no grau de produtividade (MS
24484, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão ministro
Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2006, DJ 02-06-2006 PP00005 EMENT VOL-02235-01 PP-00114 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p.
173-186; MS 25360, relator: min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado
em 27/10/2005, unânime, DJ 25-11-2005 PP-00007 EMENT VOL02215-02 PP-00290 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 214-219). 3. [...]
(AMS 200682000000875, desembargador federal Francisco Cavalcanti,
TRF5 – Primeira Turma, DJE – Data: 27/11/2009 – p. 194.)

O entendimento que privilegia a posse fática a partir da simples constatação da ausência de função social da propriedade — e da primitiva posse, por consequência — parece encontrar respaldo na doutrina de Farias e
Rosenvald (2008, p. 53), os quais sustentam que a inobservância da função
social esvazia o direito de propriedade, retirando do seu titular, até mesmo,
o poder de oposição:
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Hoje é possível aferir que a perda da pretensão reivindicatória ou
reintegratória pelo proprietário pode produzir-se muito antes, pela
simples constatação da inexistência material ou real do direito subjetivo de propriedade que se alega, posto destituído de utilização
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econômica ou social pelo seu titular. [...] Aliás, na moderna visão do
princípio e cláusula geral da boa-fé objetiva como modo de controle da intensidade de direitos subjetivos exercitados com violação à
finalidade do ordenamento jurídico — independentemente de dolo
ou culpa —, será ilícita eventual tentativa de retomada de um bem
que antes não mereceu qualquer consideração pelo seu titular, como
abuso do direito de propriedade (art. 187 do CC). Pelo fenômeno da
“supressio”, será inadmissível o exercício de um direito subjetivo,
quando o proprietário desidioso descurou de exercitar o domínio e,
anos depois, pretende promover a pretensão reivindicatória, frustrando assim as expectativas depositadas em quem exteriorizou com
estabilidade a função social da posse.

No mesmo sentido, Luiz Edson Fachin (2007, p. 271) assevera que:

[...] o largo alcance da função social não é congruente com o deferimento de proteção possessória ao titular do domínio cuja propriedade não cumpra integralmente sua função social. É que ficou sem
proteção possessória constitucional a propriedade que não cumprir
a sua função social.

O posicionamento doutrinário acima apontado restringe-se ao jus
possessionis, já que não se faz possível invocar o jus possidendi em defesa
da posse. É como se fosse inserido um quinto inciso no art. 927 do Código
de Processo Civil4, atribuindo ao autor esbulhado o ônus da prova não
apenas dos fatos ali consignados, como também da função social por ele
empreendida, sob pena de ter obstado o manejo dos institutos possessórios.
Em que pese o fato de que toda outorga de direitos pelo constituinte é sucedida de um processo de conformação e limitação, é certo que tal
sistemática não autoriza o esvaziamento do núcleo essencial do direito
em questão, sob pena de se promover a alteração da Constituição pela
via oblíqua da legislação ordinária. Tampouco é possível conceber que a
inobservância da norma de conformação autorize a aplicação da sanção à
míngua do devido processo legal ou que oportunize a adoção de condutas
igualmente repudiadas pelo ordenamento sob a justificativa dos fins. Nessa esteira, seguem as considerações de Gustavo Elias Kallás Rezek (2006,
75-76):
4

Art. 927. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
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Cabe ao Estado, e não ao particular, sancionar o descumprimento da
função social da terra no exercício do direito de propriedade ou de posse sobre bens agrários. Por isso, o titular omisso terá, contra terceiros,
proteção até que o Estado cumpra seu dever de sancionar o mau uso
do bem. Não podemos ser condizentes com a anarquia, a insegurança
jurídica, proveniente daquelas concepções que defendem a perda dos
direitos de posse ou de propriedade pelo simples descumprimento da
função social, sem um ato formal da parte da autoridade administrativa
competente. Enquanto não houver tal ato, cabem os recursos de proteção aos bens previstos na ordem civil. Compete ao Estado promover a
efetividade do princípio da função social. Só o seu representante, por
ato formal, pode retirar o direito nos casos previstos em lei, reconhecendo que o imóvel agrário mal gerido pelo seu responsável não merece proteção nem estímulo. Compete confiscar ou desapropriar o bem,
arrecadando-o — atos do Poder Executivo — ou declarar a aquisição
originária da propriedade por outrem, na usucapião (CF, art. 191) —
ato do Poder Judiciário. No entanto, é vedado ao juiz reconhecer, salvo
nas previsões taxativas expressas da lei, uma corrosão do direito pelo
só descumprimento da função social, negando-lhe proteção.

Esse posicionamento de que o Estado deve reprimir o ilícito, assegurar o devido processo legal e executar suas políticas a partir do interesse
público e não de determinadas camadas sociais vem ganhando força e dando
suporte à já majoritária interpretação de que o esbulho possessório promovido em razão de conflitos agrários coletivos, independentemente da sua
época ou intensidade, deve ocasionar a paralisação do processo expropriatório no estado em que se encontra, bem como a vedação da sua retomada
nos prazos fixados no art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/1993. Confira-se essa linha
jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte5:
[...]

5

Isso significa, portanto, Senhor Presidente, que incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico-social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e
legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados
e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que
condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do
domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na

MS 25493/DF.  rel. min. Marco Aurélio. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629948>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3)
de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as
disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os
que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade.
É importante reafirmar que o direito de propriedade não se reveste
de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a
significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF,
art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial
privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e
os procedimentos fixados na própria Constituição da República.
Nada justifica, porém, o emprego ilegítimo do instrumento expropriatório, quando utilizado pelo poder estatal com evidente transgressão aos
princípios e normas que regem e disciplinam as relações entre as pessoas
e o Estado. Não se pode perder de perspectiva, por mais relevantes que
sejam os fundamentos da ação expropriatória do Estado, que este não
pode — e também não deve — desrespeitar a cláusula do “due process
of law”, que condiciona qualquer atividade do Estado tendente a afetar,
dentre outros direitos, aquele que concerne à propriedade privada.
Essa mesma advertência também se impõe a quaisquer particulares,
movimentos ou organizações sociais que visem, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de imóveis rurais, a pressionar e a
constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do programa de reforma agrária.
É que tais atividades são claramente desenvolvidas à margem da lei
e praticadas com evidente desprezo aos princípios que informam o
sistema jurídico.
Desse modo, não se pode ignorar que a Constituição da República, após
estender, ao proprietário, a cláusula de garantia inerente ao direito de
propriedade (art. 5º, XXII), proclama que “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV).
Cumpre assinalar, por isso mesmo, que a destituição dominial que
incida sobre o proprietário de qualquer bem não prescinde — enquanto medida de extrema gravidade que é — da necessidade de
observância estatal das garantias inerentes ao “due process of law”,
consoante observa autorizado magistério doutrinário (Celso Ribeiro
Bastos, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/284-285, 3ª ed.,
2004, Saraiva).
Não custa enfatizar, bem por isso, que a União Federal — mesmo
tratando-se da execução e implementação do programa de reforma
agrária — não está dispensada da obrigação, que é indeclinável, de
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respeitar, no desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse social, os postulados constitucionais, que, especialmente em
tema de propriedade, protegem as pessoas e os indivíduos contra a
eventual expansão arbitrária do poder.
Essa asserção — ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional — impõe que se repudie qualquer
medida que importe em arbitrária negação ou em injusto sacrifício
do direito de propriedade, notadamente quando o Poder Público se
deparar, como no caso ora em exame, com atos de espoliação ou de
violação possessória.
Impende considerar, na análise dessa questão, as ponderações feitas
pelo eminente e saudoso professor Miguel Reale (“Liberdade e Democracia”, p. 2, “O Estado de São Paulo”, de 10/06/2000), que, em
magistério irrepreensível, destaca a necessidade de respeito ao império
do Direito e da lei:
“Tem-se pretendido justificar os atos violentos perpetrados pelo Movimento dos Sem Terra (MST) com a invocação da liberdade na democracia, de tal modo que seriam ilícitas e reprováveis as medidas
governamentais destinadas a manter a ordem pública, assegurando
os direitos das vítimas dos atentados. Nada mais absurdo que tal assertiva.
Em verdade, no regime democrático a liberdade jamais poderia significar a faculdade de fazer o que bem se entende, porquanto ela é um
bem comum de caráter universal, de tal modo que a ação dos cidadãos
pressupõe o respeito mútuo dos direitos e prerrogativas de cada um.
[...]
Assim sendo, não há como legitimar, à luz da liberdade, a invasão de
terras a pretexto de não estarem sendo devidamente cultivadas por seus
proprietários. É para assegurar o cumprimento dos deveres que assiste a
todos o direito de representação ao Estado, no caso de uma propriedade
rural não estar atendendo à sua função social, reclamando sua desapropriação para fins de reforma agrária. O que não é lícito aos indivíduos
nem a nenhum grupo social é converter-se em juiz da questão, invadindo
desde logo as terras para nelas assentar agricultores [...].
Em boa hora, o Direito Constitucional brasileiro foi enriquecido pelo
princípio em vigor no Common Law, e consagrado pelo inciso LIV do
art.5º da Constituição, segundo o qual ‘ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal’.
Isto posto, no caso de apossamento manifestamente ilegal feito pelo
MST, seja de terras, seja de edifícios públicos, não se pode negar ao

II Jornada de Direito Civil

Estado o emprego da Polícia Militar para manter a ordem, restituindo
o bem espoliado.
[...]

Quando se pensa o contrário, justificando atos de espoliação, é que já se
deixou de raciocinar nos termos da lei, mas, sim, em função de motivos
ideológicos, ou seja, das leis futuras que se pretende instaurar pela
força, segundo aspirações que nada têm que ver com a democracia.
[...]

Como se vê, a liberdade que a democracia assegura é a exercida na
forma da lei, sendo sábio o antigo brocardo ‘ubi lex, ibi libertas’, ou,
por outras palavras, não há liberdade fora da lei. Isso é da essência da
democracia [...]” (Grifei.)
O exercício arbitrário das próprias razões, ainda que praticado para
satisfazer pretensão eventualmente legítima, encontra repulsa no ordenamento jurídico, especialmente quando os atos que ofendem direitos
de terceiros configuram medidas caracterizadoras de violação possessória, valendo relembrar, neste ponto, que o esbulho possessório
— mesmo tratando-se de propriedades alegadamente improdutivas
— constitui ato revestido de ilicitude jurídica.
Nada pode justificar o desrespeito à autoridade das leis e à supremacia
da Constituição da República.

O fato, Senhor Presidente, é que a exigência de respeito à lei e à autoridade da Constituição da República representa condição indispensável
e necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por
atuação de movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que
ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da efetivação
da reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos princípios e diretrizes
que estruturam o ordenamento positivo nacional.
O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei
4.947/1966, art. 20).
Esse dado, a meu juízo, assume relevo indiscutível, pois não se pode
ignorar que os atos reveladores de violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude civil e penal,
traduzem hipóteses caracterizadoras de força maior, aptas, quando
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concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração
expropriatória.

Não constitui demasia relembrar, neste ponto, Senhor Presidente,
que a necessidade de respeito ao império da lei e a possibilidade de
invocação da tutela jurisdicional do Estado — que configuram valores
essenciais em uma sociedade democrática — devem representar o
sopro inspirador da harmonia social, significando, por isso mesmo,
um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis
de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade
alheia e de desrespeito à autoridade das leis da República.
Os fundamentos em que se apoia esta impetração justificam a concessão do mandado de segurança, especialmente se se tiver presente
a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria
ora em exame, em decisões proferidas a propósito de declarações
expropriatórias de imóveis rurais objeto de esbulho possessório.

Em tais decisões, esta Corte Suprema — considerado, notadamente,
o julgamento plenário da ADI 2.213-MC/DF, rel. min. Celso de Mello,
em que se reconheceu, em juízo de delibação, a plena legitimidade
constitucional do art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/1993, na redação dada
pela MP 2.183-56 de 24/08/2001 — tem advertido que o esbulho
possessório, enquanto subsistir (e até dois anos após a desocupação do imóvel rural invadido por movimentos sociais organizados),
impede que se pratiquem atos de vistoria, de avaliação e de desapropriação da propriedade imobiliária rural, por interesse social,
para efeito de reforma agrária, pois a prática da violação possessória,
além de configurar ato impregnado de evidente ilicitude, revela-se
apta a comprometer a racional e adequada exploração do imóvel
rural, justificando-se, por isso mesmo, a invocação da “vis major”,
em ordem a afastar a alegação de descumprimento da função social
(RTJ 182/545, rel. min. Ellen Gracie – RTJ 187/910, rel. min. Celso de
Mello – MS 23.563/GO, rel. p/ o acórdão min. Maurício Corrêa, v.g.).

[...]

É que a prática ilícita do esbulho possessório, quando afetar (ou não)
os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração,
comprometendo (ou não) os índices fixados por órgão federal competente, qualifica-se, sempre, em face dessa anômala situação, como
hipótese configuradora de força maior, constituindo, por efeito da incidência dessa circunstância excepcional, causa inibitória da válida
edição do decreto presidencial consubstanciador da declaração expro180
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priatória, por interesse social, para fins de reforma agrária, especialmente naqueles casos em que o coeficiente de produtividade fundiária — revelador do caráter produtivo da propriedade imobiliária
rural e assim comprovado por registro constante do Sistema Nacional
de Cadastro Rural — vem a ser descaracterizado como decorrência
direta e imediata da ação predatória desenvolvida pelos invasores,
cujo comportamento, frontalmente desautorizado pelo ordenamento
jurídico, culmina por frustrar a própria realização da função social
inerente à propriedade.
[...]

Conclusão
A tutela da posse, na esteira do novo constitucionalismo, é induvidosamente garantida de maneira autônoma, sem um necessário vínculo
com o direito de propriedade, justificando-se no forte aspecto social que
a alimenta e que, bem por isso, lhe impõe o cumprimento da função constitucionalmente traçada.

Essa vontade constituinte recai sobre toda a sorte de relações jurídicas, entre as quais a fundiária, onde se insere um especial procedimento
tendente à concretização desse valor: a desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária.
Nessa seara, a tensão existente entre posse e propriedade ganha
especial relevo, já que enriquecida por aspectos sociais e políticos — para
além dos jurídicos —, reclamando da nova hermenêutica constitucional
uma proporcional ponderação de interesses.

No ponto, não se contesta que a pressão popular é própria do Estado
democrático de direito, sendo, portanto, legítimos os apelos sociais para
a realização das políticas públicas de justa distribuição da propriedade
agrária. Contudo, tal manifestação social, quando concretizada por meio de
atos tidos como ilícitos pelo ordenamento, como o é o esbulho possessório,
não encontra permissivo na ideia de liberdade e cidadania, tampouco se
justifica no caro propósito a que se destina, uma vez que tais valores, ao
passo que autorizam esses movimentos sociais, também os condicionam
a limites tendentes a garantir a ordem pública e, por conseguinte, o gozo
dessa prerrogativa constitucional por toda a coletividade.
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A vontade constitucional, tal como os anseios da sociedade, se realiza
por meio de um devido processo legal em suas facetas adjetiva e substantiva, como meio a conter os excessos do Poder Público (eficácia vertical),
bem como dos poderes privados6 (eficácia horizontal). Sob essa ótica, não é
dado aos movimentos sociais, ainda que sob o mote do descumprimento do
dever constitucional de imprimir função social à propriedade, agir à revelia
dos princípios e regras postos pela ordem jurídica, notadamente no campo
das liberdades e garantias fundamentais. Com efeito, o cumprimento desses deveres é assegurado por meio do direito à representação estatal, não
sendo lícito ao interessado — Estado ou cidadão — converter-se em juiz da
questão, como ressalta Reale (2000, p. 2).
A impropriedade dessa prática, como se percebe, não se exaure na
verificação — ou não — da função social da propriedade. Essa questão, como
já ressaltado, é rasa e ordinariamente se resume à investigação do nexo
causal da ausência da mencionada função. Em que pese o fato de muitos
julgados debruçarem-se sobre esse ponto, limitando a ele a rica controvérsia
que se apresenta sobre o tema, parece-nos que o maior óbice a tal conduta
insere-se no campo do devido processo legal.
De fato, não só a aferição da função social, mas principalmente os
efeitos da sua não constatação subordinam-se, integralmente, ao primado
do due process of law. A partir dessa premissa, fica evidente que o esbulho
possessório coletivo levado a cabo antes ou após a vistoria e constatação da
improdutividade do imóvel, quer seja como meio de incluí-lo no programa de
reforma agrária, quer seja como forma de antecipar seus efeitos práticos, fere
gravemente o devido processo em suas duas acepções. Induvidosamente, tais
condutas, as quais se fundam em ideologias que se agigantam à margem da
lei, ocasionam a supressão de procedimentos e a usurpação de funções, bem
como a exclusão de direitos e prerrogativas, banalizando o descumprimento
de deveres em fomento da desordem social.
Não convence, a seu turno, a ideia de que a subtração precoce da
posse do proprietário possa ser corrigida ou compensada com a simples
retroação do marco inicial dos juros remuneratórios devidos ao final do
processo expropriatório. Primeiramente porque a questão agrária não se
6

RE 201819/RJ. rel. originária min. Ellen Gracie; rel. para o acóerdão min. Gilmara Mendes. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=388784&tipo=AC&descrica
o=Inteiro%20Teor%20RE%20/%20201819. Acesso em: 10 ago. 2012.
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resume ao aspecto pecuniário, envolvendo valores outros, como a segurança jurídica, a credibilidade nas normas e no Estado e o próprio senso de
justiça. Ademais, a ocupação coletiva, realizada de forma ilícita, comumente
altera as características primitivas do imóvel, impedindo ou dificultando
sobremaneira a impugnação judicial do ato administrativo, especialmente
no que diz respeito à avaliação dos bens expropriados. Tal gravame imposto ao proprietário, evidentemente, não encontra reparo na via dos juros
remuneratórios. Por fim, tal conflito possessório, somado ao dinamismo do
fato social “posse”, onde se inserem as mutações subjetivas, a multiplicação
das ocupações e o emprego de bens e serviços na terra, quando diante da
burocracia administrativa e da morosidade judicial, acaba por inviabilizar o
eventual retorno ao status quo, ensejando o desfecho de uma desapropriação
não planejada pelo Estado ou o avanço de um procedimento expropriatório
em desconformidade com as normas de regência. Aqui, como se vê, o prejuízo
não recai apenas sobre o patrimônio do expropriado, mas também sobre a
legitimidade do processo administrativo e eficiência das políticas públicas de
reforma agrária — notadamente em relação à ordem pública administrativa,
aí inseridos os princípios orçamentários.
A gravidade dos efeitos dessa manobra ainda extrapola o campo das
relações fundiárias, alcançando a própria higidez do sistema normativo, uma
vez que a consolidação do esbulho coletivo pela via da expropriação, se em
desconformidade com o devido processo legal, acaba, por via oblíqua, conformando o ilícito, como se coubesse ao Estado a realização da justiça por
meio do descumprimento das normas que deveriam informar sua conduta.  
Como se nota, o esbulho possessório decorrente de conflitos agrários coletivos, embora apto a expor a gravidade dessa questão social, não se
afasta da mácula da ilicitude, mostrando-se desconforme não só à legislação
civilista, mas principalmente aos comandos constitucionais, entre os quais
o de invariável respeito ao devido processo legal.
Nessa trilha, o atual e significativo posicionamento da Suprema Corte
acerca do tema autoriza afirmar que a moderna jurisprudência é majoritariamente inclinada a aplicar o preceito secundário do art. 2º, § 6º, da Lei
8.629/1993 a partir da simples constatação do esbulho coletivo, desprezando
a investigação acerca do tempo e efeitos da sua ocorrência.
Destarte, verificado o ilícito civil possessório, além de se abrir a via
dos institutos para a tutela da posse — mesmo que desprovida de função
social — há de incidir a sanção de paralisação do processo expropriatório,
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independentemente da fase em que se encontre, bem como a vedação da sua
renovação ou retomada por determinado lapso temporal.
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A condição social da vítima como um dos critérios
na fixação do valor da indenização por
dano moral e a dignidade humana
Grigório Carlos dos Santos1

Na II Jornada de Direito Civil da Escola de Magistratura Federal da 1ª
Região, realizada em Goiânia/GO, entre os dias 19 e 21/10/2011, foi proferida, no dia 20, à tarde, conferência sobre o tema “Responsabilidade civil:
polêmicas em torno da função punitiva e da quantificação do dano moral”
pelo professor doutor Giordano Bruno Soares Roberto.
Em certo momento da conferência, trouxe para reflexão um questionamento sobre se, na quantificação do dano moral, a utilização das condições
socioeconômicas da vítima ofende a dignidade humana.
Esse questionamento despertou-me o interesse em começar a aprofundar-me nesse tema, o que agora faço, desde já deixando ressaltado que
se trata apenas de um começo.
De acordo com o art. 944 do Código Civil brasileiro, a indenização
mede-se pela extensão do dano.
Extensão do dano! Ora, em se tratando de dano material, quase nenhuma dificuldade se tem em aferir, consubstancializar essa extensão do
dano, não é mesmo?, pois que quantificável a partir de números, em geral,
apresentados por quem os pleiteia.
Mas, como estou a escrever sobre dano moral, a dimensão dessa expressão tem sido umas das grandes dificuldades colocadas diante do juiz, o
encarregado de aplicar esse abstracionismo da lei ao caso concreto.
Mas é justamente nesse art. 944 do Código Civil que se tem o fundamento para admitir a variável condição social do ofendido como elemento
para estabelecer o valor do dano, na medida em que, conforme o status social
do ofendido, o seu papel social, determinado evento danoso pode-lhe causar
maiores ou menores prejuízos psicológicos.
1

Juiz federal.
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Aliás, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008), ao escrever sobre
os critérios de fixação do dano moral, traz referência à reparabilidade de um
outro dano, nos termos de posição adotada por José de Aguiar Dias (1994
apud GAMA, 2008), segundo o qual:
[...] o dano material nunca é irreparável: dada a sua ocorrência, ou se
restaura a situação anterior ou se integra o patrimônio mediante o
equivalente pecuniário do desfalque [...] Com os danos não patrimoniais, todas as dificuldades se acumulam, dada a diversidade dos prejuízos que envolvem e que de comum só têm a característica negativa
de não serem patrimoniais.

Nessa esteira, pode-se afirmar, sem receio de cometer graves erros
(em Direito é sempre possível algum erro, mesmo que pequeno), que, diante
de dois ofendidos de condição social semelhante, que têm o mesmo padrão
remuneratório, àquele que é gerente de banco, por exemplo, a inscrição em
cadastros restritivos de devedores é muito mais danosa do que para aquele
que não é.
Por conseguinte, ao meu ver, se o valor tem de ter importância para
a vítima, é imprescindível que se levem em consideração as suas condições
sociais, pois parece ser sem sombra de dúvidas que a pecha de “ladrão” é
mais prejudicial àquele que exerce cargo público.
De igual forma, considerando-se um mesmo evento danoso, um em
que o ofendido tenha um padrão remuneratório de R$ 10.000,00 e outro de
R$ 1.000,00, é razoável ajuizar que uma indenização no valor de R$ 800,00
é muito mais expressiva para este último, não é mesmo?
Por essa ordem de ideias, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
um pode consistir em enriquecimento e para outro não.
Daí que, justamente para que se aproxime da mais justa indenização
possível é que se impõe observar as condições sociais do ofendido, e por
que não também do ofensor, como forma, ao contrário da questão proposta,
concretizar o princípio da dignidade humana.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, atento às condições sociais e econômicas dos envolvidos, já asseverou, no julgamento do Recurso
Especial 747474, da relatoria do desembargador convocado Honildo Amaral
de Mello Castro, publicado no DJe de 22/03/2010, que:
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pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor
a repetir o ato ilícito2.

Na oportunidade, aquela Corte considerou que é excepcional a redução do quantum indenizatório em sede de fixação do dano moral, mas,
no caso, para se garantir a justa reparação e afastar a possibilidade de enriquecimento indevido, essa excepcionalidade se fazia presente, ao que, então,
reduziu um valor de R$ 637.500,00 de indenização por dano moral para R$
305.000,00, portanto menos da metade.
Nessa mesma esteira andou a Primeira Turma do STJ, ao julgar o
RESP 1168831, relator o ministro Benedito Gonçalves, DJe de 13/09/2010,
ao dispor que:

o Direito, além de não compactuar com enriquecimentos sem causa,
quando consideradas as condições da vítima, também não tolera condenações por demais severas, se consideradas as particularidades
inerentes ao ofensor, sob pena de, nessa última hipótese, a sentença
condenatória ir muito além da reprimenda necessária e suficiente à
dissuasão/punição do causador do dano. (Grifei.)

Como bem assinalado por Guilherme Calmon Nogueira da Gama
(2008),

[...] a reparação civil do dano extrapatrimonial se afigura importante
instrumento para que se observe e efetivamente se propicie o implemento do fundamento, do valor e do princípio da dignidade da pessoa
humana, expresso no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

Ele cita, ainda, o insigne jurista José Afonso da Silva (1998 apud
GAMA, 2008), para quem

2

[...] poderíamos dizer que a eminência da dignidade da pessoa humana
é tal que é dotada ao mesmo tempo da natureza de valor supremo, princípio constitucional fundamental e geral que inspira a ordem jurídica.
Mas a verdade é que a Constituição lhe dá mais do que isso, quando

Todos os julgados do Superior Tribunal de Justiça foram consultados a partir de http://columbo2.
cjf.jus.br/juris/unificada/? , em 29 de janeiro de 2012, utilizando-se as palavras-chave dano e moral e critérios e fixação.
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a põe como fundamento da República Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de Direito. Se é fundamento é porque se
constitui num valor supremo, num valor fundante da República, da
Federação, do país, da democracia e do Direito. Portanto, não é apenas
um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política,
social, econômica e cultural. Daí a sua natureza de valor supremo,
porque está na base de toda a vida nacional.

Em linhas de conclusão, neste pequeno trabalho, não se tem a ousadia
de esgotar, em nenhuma hipótese, o tema enfocado, o critério da condição
social na reparação por danos morais diante do princípio da dignidade humana, mas, sim, o que já é muita pretensão, trazer mais algum elemento
para o debate do questionamento levantado no seminário acima referido.
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O dano moral coletivo
Guilherme Bacelar Patrício de Assis1

Mais recentemente, a temática do dano moral coletivo vem ganhando
espaço no meio acadêmico e também no âmbito jurisprudencial.

Um dos principais argumentos daqueles que negam a possibilidade de reconhecimento de danos morais coletivos reside na necessidade de
comprovação de dor, abalo psicológico e sofrimento, o que somente seria
possível na esfera individual e não no campo dos direitos difusos, como, por
exemplo, o direito a viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Neste diapasão, sustenta-se ainda que a indeterminabilidade do sujeito passivo, bem como a indivisibilidade da ofensa e da reparação inviabilizam
a configuração do dano moral coletivo.

De outro lado, há aqueles que asseveram que a caracterização do
dano moral coletivo independe da prova de dor ou abalo psicológico sério,
além de apontarem sua compatibilidade com os direitos metaindividuais.
A discussão em comento não é meramente acadêmica, notadamente
porque o reconhecimento ou não da existência de danos morais coletivos
tem como principal consequência o surgimento do dever de indenizar o
prejuízo causado à coletividade.

Como é sabido, a indenização por danos morais está intrinsecamente
relacionada à violação de direitos da personalidade, tais como a honra, o
nome, a imagem e a integridade física, etc.), os quais, do ponto de vista histórico, estiveram associados à pessoa humana individualmente considerada,
sendo, pois, reconhecidos como direitos subjetivos privados.
Acerca dos direitos da personalidade, Gustavo Tepedino (2008, p.
35) preleciona que, in verbis:

1

[...] considerados como direitos subjetivos privados, os chamados direitos da personalidade possuem como características, no dizer da
doutrina brasileira especializada, a generalidade, a extrapatrimonia-

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

lidade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e
a intransmissibilidade.

Por seu turno, sob a ótica do direito posto, pode-se definir a personalidade como o conjunto de características ou atributos da pessoa humana
que gozam de proteção do ordenamento jurídico.

Cumpre ainda destacar que a efetiva concretização dos direitos da
personalidade ganhou força com o advento da Constituição de 1988, particularmente em virtude da irradiação do princípio da dignidade da pessoa
humana, vetor axiológico central desta nova Carta Política, por todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, com expressiva repercussão no
campo do direito civil.
verbis:

Na espécie, Luís Roberto Barroso (2009, p. 369-370) assevera que,

Ao término da Segunda Guerra Mundial, tem início a reconstrução dos
direitos humanos, que se irradiam a partir da dignidade da pessoa humana, referência que passou a constar dos documentos internacionais
e das Constituições democráticas, tendo figurado na Carta brasileira
de 1988 como um dos fundamentos da República (art. 1º, III). A dignidade humana impõe limites e atuações positivas ao Estado, no atendimento das necessidades vitais básicas, expressando-se em diferentes
dimensões. [...] O princípio promove uma despatrimonializaçao e uma
repersonificação do direito civil, com ênfase em valores existenciais
e do espírito, bem como no reconhecimento e desenvolvimento dos
direitos da personalidade, tanto em sua dimensão física como psíquica.

Assim, nada obstante se reconheça, em certa medida, a extensão da
proteção conferida aos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, conforme expressamente prevê o art. 52 do Código Civil e a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que referidos direitos estão essencialmente
ligados à salvaguarda da pessoa humana individualmente considerada, a
qual poderá reclamar indenização por danos morais, nos termos do art. 5º,
V e X, da Constituição e art. 186 do Código Civil de 2002, o que dificulta o
reconhecimento da existência de dano moral puramente coletivo.

Outro aspecto que carece de melhor elaboração doutrinária diz respeito à destinação dos valores recebidos a título de indenização por danos
morais coletivos.
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A mera afirmação de que tais recursos devem ir para os fundos de
que trata o art. 13 da Lei 7.347, de 24/07/1985, é solução bastante simplista
para o problema.
Por fim, no que toca à jurisprudência pátria, cabe frisar que, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, colhem-se recentes precedentes ora reconhecendo o direito à indenização por danos morais coletivos, ora negando
tal possibilidade.
No ponto, citem-se as ementas dos seguintes acórdãos daquela Corte
Superior, em que não foi deferida indenização por danos morais coletivos,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. POSTOS DE ATENDIMENTO. REABERTURA.

DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
IMPROVIDO.

1. A Egrégia Primeira Turma firmou já entendimento de que, em hipóteses como tais, ou seja, ação civil pública objetivando a reabertura de
postos de atendimento de serviço de telefonia, não há falar em dano
moral coletivo, uma vez que “Não parece ser compatível com o dano
moral a ideia da ‘transindividualidade’ (= da indeterminabilidade do
sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da lesão” (REsp nº 971.844/RS, relator ministro Teori Albino Zavascki, in
DJe 12/2/2010).
2. No mesmo sentido: REsp 598.281/MG, relator p/ acórdão ministro
Teori Albino Zavascki, in DJ 01/06/2006 e REsp 821.891/RS, relator
ministro Luiz Fux, in DJe 12/05/2008.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1109905/PR, rel. ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À
NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE TRANSINDIVIDUALIDADE
(INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO E INDIVISIBILIDADE
DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(REsp 598.281/MG, rel. ministro Luiz Fux, rel. p/ acórdão ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI.)
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De outro lado, reconhecendo o direito à indenização por danos morais
coletivos, confira-se, a título de ilustração, a ementa do seguinte julgado proferido por aquela Corte, verbis:
ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE – PASSE LIVRE – IDOSOS – DANO
MORAL COLETIVO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E
DE SOFRIMENTO – APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL – CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO
– ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE –
ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO – LEI 10.741/2003 VIAÇÃO NÃO
PREQUESTIONADO.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge
uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela
presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de
uma mesma relação jurídica-base.
2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor,
de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera
do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a
procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre,
cujo deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto
do Idoso, art. 39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de
identidade.
4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema
normativo.

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o
Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão.
5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.)
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Filiação, reprodução humana assistida
e conselhos de medicina
Guilherme Calmon Nogueira da Gama1

1 Biodireito e nova filiação
Hodiernamente várias questões advindas dos avanços tecnológicos
não são apenas objeto de preocupação no campo da bioética. Faz-se necessária a formulação de regras dotadas dos atributos da obrigatoriedade,
generalidade, coercibilidade e imperatividade, a ensejar a concepção do
biodireito. A partir do momento em que alguns temas deixam de se referir
apenas aos centros de pesquisa, aos hospitais e clínicas médicas, aos biocientistas e aos médicos, as preocupações relacionadas à bioética ocuparam
o espaço comunitário, caracterizado pelo pluralismo, interdisciplinaridade,
democracia, solidariedade, interessando não apenas às atuais, mas também
às futuras gerações (GAMA, 2003, p. 55). Sentiu-se a necessidade da construção do biodireito para servir de instrumento para o estudo, o debate e a
solução de tais questões sob a perspectiva jurídica.
O advento do Código Civil de 2002 propiciou o início e desenvolvimento de debates acerca de temas nunca antes tratados em textos codificados brasileiros, como os aspectos civis referentes à filiação decorrente
do emprego de técnicas de reprodução assistida nas várias modalidades e
espécies já conhecidas pela ciência.
Há ainda, no Brasil, omissão legislativa a respeito de vários temas
relacionados à reprodução humana assistida (GAMA, 2008, p. 350), diversamente do que ocorre em outros países como as Leis francesas 653 e 654,
1
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ambas de 1994, a Lei espanhola 35, de 1988, por exemplo. O direito brasileiro
ainda se ressente da falta do debate interdisciplinar, democrático, pluralista
e humanista a respeito de tais questões, como o destino dos embriões excedentários, as técnicas de reprodução assistida post mortem e de maternidade
de substituição, entre outras.
É preciso que se proceda à leitura moral dos direitos humanos e dos
direitos fundamentais, de modo a encampar a manifestação dos valores
éticos e solidários no sistema jurídico brasileiro. Trata-se de identificar as
autênticas e necessárias fontes legitimadoras do direito.
Outro dado digno de nota é a insuficiência do modelo tradicional de
construção e formulação das normas jurídicas acerca de variados temas, em
especial nos aspectos relacionados aos avanços científicos no segmento da
vida humana. A técnica regulamentar, por óbvio, não pode mais ser a única
considerada nesta atividade legislativa, devendo-se reconhecer a característica da narração como importante no novo modelo de construção das normas
jurídicas, na precisa lição de Erik Jayme (1997, p. 35-37).
Vários princípios e regras constitucionais constantes do texto brasileiro de 1988 devem ser considerados aplicáveis a vários temas relacionados à biotecnologia. No segmento do direito de família e os impactos que
os avanços científicos causaram nos temas da paternidade, maternidade e
filiação, a metodologia civil-constitucional se afigura como a mais adequada
e correta na busca da solução das questões conflituosas que podem surgir.
No segmento da filiação (e, obviamente, da paternidade e da maternidade), é de fundamental importância identificar o projeto parental que o
casal (heterossexual ou homossexual) decidiu concretizar. O Estado não pode
interferir na decisão do casal quanto à titularidade e ao exercício do direito
ao planejamento familiar. As técnicas de reprodução assistida cumprem o
papel de auxiliar na solução de dificuldades ou impossibilidade de reprodução humana, facilitando o processo reprodutivo quando outras técnicas
terapêuticas se revelaram ineficazes ou inapropriadas (PIMENTA JUNIOR;
CAMPINHO, 2011).
O direito à reprodução humana, com efeito, não é absoluto (GAMA,
2003, p. 714), aliás como todo e qualquer direito. Seu exercício deve ser feito
nos limites impostos pelo ordenamento jurídico, daí a previsão dos princípios
da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável no § 7º do
art. 226 da Constituição Federal, bem como do melhor interesse da criança
ou do adolescente no art. 227 da mesma Constituição.
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O princípio da paternidade responsável é vital no contexto do projeto
parental, que, por sua vez, encontra sua vocação mais legítima na época do
aumento da família com a decisão do casal de ter filhos.

Nos termos do art. 3º da Lei 9.263/1996, podem ter acesso às técnicas de concepção e de contracepção as pessoas que formam uma família ou
uma pessoa sozinha, mas, em qualquer dos casos, é preciso que se atente
para a existência de um projeto parental que se baseie nos princípios constitucionais já referidos.

No direito de família, sempre foram — e continuam sendo — diversos os estatutos jurídicos da maternidade e da paternidade em razão
de circunstâncias e fatores naturais como os fatos jurídicos da gravidez e
do parto. Deu-se primazia de regulamentação e maior cuidado ao direito à
paternidade em comparação com o direito à maternidade. É vital considerar
como os impactos das técnicas de reprodução assistida revolucionaram as
estruturas e bases das relações familiares fundadas na noção de parentesco. Com o emprego da técnica da maternidade de substituição, é possível a
dissociação entre as situações da mulher que deseja ser mãe e da mulher
que se dispõe a gestar o embrião.  
O presente artigo tem por objetivo proceder à análise, no campo do
direito, das técnicas de reprodução assistida, buscando identificar como os
conselhos profissionais de medicina vêm cuidando do referido tema.

2 Técnicas de reprodução assistida e normas legisladas

Neste item serão analisados aspectos relacionados às técnicas de
reprodução assistida e como o ordenamento jurídico estatal vem tratando o tema no âmbito jurídico. A despeito de várias técnicas de reprodução
humana assistida passarem a ser conhecidas e desenvolvidas no território
brasileiro há algumas décadas, as normas jurídicas constantes de leis não
acompanharam a evolução dos fatos e, por isso, houve uma completa omissão
legislativa acerca do tema.
A Constituição Federal de 1988, no art. 226, § 7º, encampou a noção do planejamento familiar como de livre decisão do casal, observados os
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável,
ficando vedado às instituições públicas ou privadas qualquer tipo de imposição, coerção ou restrição ao exercício livre e responsável de tal direito.   
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Em 2002, com a promulgação do Código Civil, houve a preocupação
de formular algumas regras jurídicas acerca do tema relacionado à reprodução humana assistida, principalmente no âmbito das questões de direito
de família.
Assim, o art. 1.565, § 2º, do Código Civil quase reproduziu o disposto
na Constituição Federal (art. 226, § 7º), ao estabelecer que o casal pode livremente exercer responsavelmente o planejamento familiar. Tal regra, por
óbvio, não pode ser interpretada de modo restritivo para apenas alcançar as
pessoas casadas, a despeito da colocação da matéria no segmento do Livro
de Direito de Família que cuida do casamento. A correta interpretação do
referido dispositivo deve abarcar também outras entidades familiares que
possam ter reconhecida a titularidade do direito ao planejamento familiar,
entre as quais se incluem as famílias constituídas pelo companheirismo
(“união estável” na expressão empregada pela Constituição – art. 226, § 3º)
e, mais recentemente2, as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo
(entidades familiares homossexuais). Trata-se de adotar a cláusula de maior
favorecimento de modo a não considerar inconstitucional a regra do art.
1.565, § 2º, do Código Civil.
De se notar, também, que a Lei 9.263/1996 — que regulamentou o
§ 7º do art. 226 da Constituição Federal —, ao cuidar dos casais que podem
ter acesso às técnicas conceptivas em matéria de reprodução humana, não
limitou tal acesso apenas aos casais formalmente unidos via casamento. Daí
haver sido editado o Enunciado 99, na I Jornada de Direito Civil promovida
pelo Conselho da Justiça Federal, com o seguinte teor: “O art. 1.565, § 2º, do
Código Civil, não é norma destinada apenas às pessoas casadas, mas também
aos casais que vivem em companheirismo, nos termos do art. 226, caput, §§
3º e 7º, da Constituição Federal de 1988, e não revogou o disposto na Lei
9.263/1996” (AGUIAR JUNIOR, 2007, p. 29).  
Ainda no bojo do Código Civil de 2002, há o importante tema referente à presunção de paternidade do homem casado, constante do art. 1.597,
2

Em razão da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277-DF e da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132-RJ, o Supremo Tribunal Federal julgou
procedentes os pedidos contidos nas ações constitucionais para dar ao art. 1.723 do Código Civil
interpretação “conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como ‘entidade familiar’, entendida esta como sinônimo de ‘família’” (dispositivo do voto do relator, ministro
Ayres Britto, que foi acompanhado pelos demais ministros do STF).
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e as técnicas de reprodução humana assistida. Há, pelo menos, questões
conflitantes nos incisos III, IV e V do referido art. 1.597, inclusive sob o
aspecto terminológico. Mas tal aspecto não é o mais grave, sendo que há a
impressão quanto à admissibilidade da técnica da reprodução assistida post
mortem no ordenamento jurídico brasileiro, sem se atentar para a normativa
constitucional aplicável.
As modalidades homóloga e heteróloga das técnicas de reprodução
humana assistida foram expressamente previstas no art. 1.597 do Código
Civil, que, como visto, se refere às hipóteses de presunção de paternidade,
mas não houve cuidado terminológico a respeito. A correta exegese deve ser
no sentido de se considerar que os incisos III, IV e V do art. 1.597 do Código
Civil se referem às técnicas de reprodução assistida homóloga e heteróloga,
respectivamente, e não apenas a alguma de suas submodalidades, como são,
por exemplo, a inseminação artificial e a fertilização in vitro.
Relativamente à previsão contida no inciso V do art. 1.597 do Código,
concernente à reprodução assistida heteróloga a patre (do lado paterno), é
preciso que haja consentimento do marido a que sua esposa receba sêmen
do doador no interior do seu corpo (inseminação artificial heteróloga) ou
o embrião fruto de fertilização in vitro com o emprego do sêmen do doador
anônimo. A hipótese, a rigor técnico, não é de presunção, mas sim de certeza
de paternidade jurídica do homem casado, uma vez que não há possibilidade
de êxito na ação negatória de paternidade que ele eventualmente promova
em face da criança. A paternidade jurídica se constitui desde a época da
concepção e início da gravidez em decorrência da reprodução assistida heteróloga (em substituição ao fato jurídico “relação sexual”), já que a vontade
manifestada pelo homem casado se insere no projeto de parentalidade, associado ao êxito da técnica conceptiva heteróloga (justamente em observância ao princípio da paternidade responsável). Contudo, ainda que não haja
vontade expressamente manifestada pelo marido, e sua esposa tenha acesso
às técnicas de reprodução assistida heteróloga durante o casamento, o fundamento da paternidade jurídica do marido consiste na presunção baseada
no risco da situação jurídico-familiar em que se sustenta tal presunção de
paternidade. Daí o Enunciado 104 da I Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal:

No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego
de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação
sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco da
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situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido
da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa
(ou implícita) da vontade no curso do casamento (AGUIAR JUNIOR,
2007, p. 30).

No que tange ao companheiro e à técnica da reprodução assistida
heteróloga a patre, revela-se fundamental que haja o reconhecimento (voluntário ou judicial) de paternidade após o nascimento da criança em se
considerando a manifestação do seu consentimento a que sua companheira
tivesse acesso a uma das técnicas conceptivas heterólogas.
O critério do estabelecimento da paternidade no que tange às técnicas de reprodução assistida heteróloga não é o biológico relativamente
ao ascendente que não contribui com seus gametas para a reprodução, daí
não haver nenhum problema no reconhecimento da paternidade do marido
ou do companheiro que não contribuiu com seus espermatozoides para a
formação do embrião.
A regra do art. 1.593 do Código Civil, ao admitir o parentesco civil
decorrente de outra origem que não a consanguinidade, permite identificar
a filiação adotiva e a filiação decorrente das técnicas de reprodução assistida
heteróloga como geradoras de parentesco civil. E, neste particular, os efeitos
do parentesco civil devem ser iguais para ambos os modelos de parentalidade-filiação e de outros vínculos de parentesco. Assim, por exemplo, a regra
que estabelece a vinculação do adotado como filho do adotante, desligando-o,
juridicamente, dos anteriores vínculos jurídicos de consanguinidade, salvo
para fins de impedimento matrimonial, também é aplicável à criança fruto
de técnica de reprodução assistida heteróloga, com a nota distintiva de que
o doador anônimo do sêmen nunca teve vínculo jurídico de paternidade
com a criança uma vez que, neste caso, a paternidade jurídica é originária (e
não superveniente, como ocorre na adoção relativamente ao pai adotante)
(GAMA, 2003).
Algumas questões polêmicas decorrem do tratamento do tema apenas
no segmento da presunção de paternidade do homem casado. Algumas delas
podem ser aqui enunciadas: a) não há como considerar que pessoas não
casadas, mas que vivam em relacionamento heterossexual ou homossexual,
possam ter acesso às técnicas de reprodução assistida? b) em caso positivo,
qual deve ser o critério do estabelecimento de paternidade relativamente
ao companheiro ou parceiro integrante da entidade familiar constituída
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com a mãe da criança? c) relativamente à maternidade, é possível que haja
reprodução assistida heteróloga do lado materno — com a doação de óvulos
—, e a gravidez desenvolvida através da técnica da fertilização in vitro? d) é
absoluta a liberdade de acesso às técnicas de reprodução humana assistida?
e) o direito brasileiro admite a denominada “maternidade de substituição”?  
Estas são algumas das questões que podem ser formuladas, no direito brasileiro, acerca das técnicas de reprodução humana assistida e sua
legitimidade no âmbito do exercício do direito ao planejamento familiar.
Revela-se, ainda, importante verificar qual tem sido o posicionamento
dos conselhos profissionais de medicina a respeito do emprego das referidas
técnicas de reprodução assistida.

3 Visão dos conselhos de medicina

Devido à circunstância de as técnicas de reprodução humana assistida
serem de domínio de certa categoria de profissionais — os médicos —, desde
1992 o Conselho Federal de Medicina passou a editar normas deontológicas
a respeito delas. Tais normas são dirigidas aos profissionais de medicina
— sujeitos ao controle, fiscalização e disciplina do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Medicina — e, desse modo, representam regras de
conduta ética dos médicos.  A inobservância de tais regras pode configurar
a prática de falta disciplinar e, portanto, fazer com que os conselhos profissionais atuem no exercício do poder disciplinar (inerente ao poder de polícia
administrativo) de modo a apurar fatos ocorridos e, sendo o caso, aplicar
sanções administrativas aos profissionais faltosos.

Diante da condição de entidades autárquicas sui generis que integram
a Administração Pública Federal, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina atraem a competência da Justiça Federal para as
causas em que forem autores, réus ou terceiros interessados (Constituição
Federal, art. 109, I). Logo, eventual questionamento acerca da atuação dos
conselhos profissionais, seja no campo normativo, seja no campo da atuação
disciplinar, poderá ser levado ao conhecimento da Justiça Federal para fins
de julgamento do litígio.
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O Conselho Federal de Medicina, em 2009, baixou a Resolução 1.9313,
ao aprovar o Código de Ética Médica (art. 1º), ressalvando a possibilidade
de expedir novas resoluções que venham a complementar o referido Código
de Ética Médica e facilitar sua aplicação.

Regras do Código de Ética Médica sobre técnicas de reprodução assistida

No bojo do Código de Ética Médica — aprovado pela Resolução
1.931/09 do CFM —, foram introduzidos alguns princípios e regras que
se revelam importantes no tema objeto de estudo referente às técnicas de
reprodução assistida.  Logo no Preâmbulo do referido Código, é explicitado
o conteúdo da normativa (inciso I): normas que devem ser seguidas pelos
médicos no exercício de sua profissão, inclusive nos segmentos do ensino,
pesquisa e administração dos serviços de saúde, além de outras atividades
em que se utilize o conhecimento advindo da medicina.
Entre os princípios fundamentais que devem ser observados pelos
médicos (Capítulo I do Código de Ética Médica), encontram-se: a) usar o
melhor do progresso científico em benefício do paciente (inciso V); b) responsabilizar-se pelos seus atos profissionais em razão da relação de confiança
existente (inciso XIX); c) dever aceitar as escolhas dos pacientes quanto aos
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desde que adequadas ao caso e
cientificamente reconhecidas (inciso XXI).
No campo da responsabilidade profissional do médico, há uma série
de regras de comportamentos impostos ou proibidos previstas no Código de
Ética Médica. Mas, relativamente às técnicas de reprodução medicamente assistida, devem ser destacadas algumas regras. O art. 15, caput, do Capítulo III
(Responsabilidade Profissional), proíbe que o médico descumpra legislação
específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização,
fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.
E, especificamente acerca das técnicas de reprodução assistida, o art.
15, § 1º, prevê que “a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários”, enquanto o § 2º estabelece que não
podem ser objetivos do acesso às técnicas de reprodução assistida a criação
de seres humanos geneticamente modificados, a criação de embriões para
fins de investigação e a criação de embriões com a finalidade de escolha de
3

BRASIL, Conselho Federal de Medicina, Resolução CFM n. 1.931/2009, publicada no DOU de
24/09/2009, Seção I, p. 90, e retificação publicada no DOU de 13/10/2009, Seção I, p. 173.  
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sexo, prática de eugenia ou para dar origem a híbridos ou quimeras. Finalmente, o § 3º do art. 15 impõe o dever de informação e esclarecimento que o
médico tem de cumprir relativamente aos seus pacientes; logo, os pacientes
devem ser devidamente esclarecidos sobre o procedimento de procriação
medicamente assistida e, em seguida, manifestarem seu consentimento.
O art. 16 do Capítulo III do Código de Ética Médica proíbe que o médico intervenha no genoma humano para fins de sua modificação, com exceção
da terapia gênica, não sendo admitida nenhuma ação em células germinativas
que possa resultar na modificação genética dos novos seres humanos.
E, finalmente, o art. 17 do referido Capítulo III prevê a responsabilidade profissional do médico que deixar de cumprir as normas editadas
pelos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, bem como de atender
às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo
determinado.
Observa-se, pois, a existência de algumas regras constantes do Código
de Ética Médica que tocam, direta ou indiretamente, no tema referente às
técnicas de reprodução humana medicamente assistida.  Mais adiante será
analisada a pertinência de tais regras ao ordenamento jurídico brasileiro.
O antigo Código de Ética Médica havia sido baixado pela Resolução
CFM 1.246, publicada no DOU de 26/01/1988, que, assim, foi revogado pelo
atual Código de Ética Médica.
Resolução 1.358, de 11/11/1992 (atualmente revogada)
Especificamente a respeito do tema das técnicas de reprodução assistida, o Conselho Federal de Medicina havia editado a Resolução 1.358,
de 11/11/1992, introduzindo normas éticas para a utilização das técnicas
de reprodução assistida pelos médicos. Tal ato normativo, no entanto, foi
revogado pela Resolução 1.957, de 15/12/2010, que entrou em vigor no dia
06/01/2011. Apesar da revogação, é oportuno verificar como era o tratamento da matéria à luz da Resolução 1.358/1992.
Entre os princípios gerais (I), encontravam-se os seguintes: a) obrigatoriedade do consentimento informado — dos pacientes e dos doadores
— em documento representado por um formulário especial; b) proibição
de seleção de sexo ou de qualquer outra característica biológica, ressalvada
apenas a hipótese de se prevenir doença hereditária; c) impossibilidade de o
número de pré-embriões a serem transferidos para o corpo feminino exceder
a quatro por tentativa; d) proibição da redução embrionária.
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Quanto aos usuários das técnicas de reprodução assistida (II), ficou
expresso que: a) somente poderiam ter acesso às técnicas mulheres capazes,
desde que manifestassem consentimento devidamente informado a respeito
das técnicas; b) a aprovação do cônjuge ou companheiro, em se tratando de
mulher casada ou companheira.
Relativamente à doação de material fecundante (III), foram estabelecidas as seguintes regras: a) não poderia ter caráter lucrativo ou comercial;
b) não era possível a revelação das identidades das pessoas envolvidas; c)
manutenção, no registro dos dados clínicos, das características fenotípicas
dos doadores; d) evitar que um doador pudesse ter seu material utilizado
para fins de geração de mais de 2 gestações de crianças, de sexos diferentes,
numa área de 1 milhão de habitantes.
Quanto à criopreservação (congelamento) de gametas ou de pré-embriões (IV), a Resolução 1.358/1992 previa que os cônjuges ou companheiros deveriam expressar suas vontades quanto ao destino que deveria ser
dado aos gametas ou pré-embriões caso não mais pretendessem utilizá-los.
E, finalmente, a respeito da “gestação de substituição” (V), a Resolução 1.358/1992 somente a admitiu quando houvesse um problema médico
que impedisse ou contraindicasse a gestação na doadora genética, sendo que
as “doadoras temporárias de útero” deveriam pertencer à família da doadora
genética, num parentesco até o segundo grau, sendo que os demais casos
se sujeitariam à avaliação e autorização do Conselho Regional de Medicina.
Resolução 1.957, de 15/12/2010
Após quase duas décadas de vigência, a Resolução 1.358/1992 foi
revogada, em 06/01/2011, pela Resolução 1.957/2010, que adotou normas
éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida como deontológicas a serem seguidas pelos médicos. Uma das novidades introduzidas pela
vigente Resolução foi disciplinar expressamente a técnica da reprodução assistida post mortem, o que anteriormente não ocorria. Devem ser destacadas
e analisadas algumas das novas normas constantes da referida Resolução.
A título de princípios gerais (I), a Resolução 1.957/2010 reproduziu
algumas normas anteriores, tais como (a) a obrigatoriedade do consentimento informado a todos os pacientes submetidos às técnicas da reprodução
assistida — inclusive os doadores —, prevendo a formalização da vontade
através de um documento de consentimento informado em formulário especial, (b) a impossibilidade de se aplicarem as técnicas médicas para o fim
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de selecionar sexo (sexagem) ou qualquer outra característica biológica da
futura criança, salvo para evitar transmissão de doenças ligadas ao sexo do
filho que venha a nascer; c) na hipótese de gravidez múltipla (normalmente
em razão da fertilização in vitro), a proibição da redução embrionária. A
principal novidade, a título de princípios gerais, foi a distinção quanto às
idades das mulheres (receptoras dos embriões) e ao número de embriões
que podem ser transferidos. Assim, não sendo possível nunca transferir mais
do que quatro oócitos e embriões, a Resolução 1.957/2010 estabeleceu que,
relativamente aos embriões, não se pode transferir mais do que 2 embriões
quando se tratar de mulher até 35 anos de idade; mais do que 3 embriões
quando ela tiver entre 36 e 39 anos de idade; e até 4 embriões quando a
receptora tiver 40 anos de idade ou mais.
Quanto aos pacientes das técnicas de reprodução assistida (II), a resolução em vigor reitera que somente pessoas capazes podem ser pacientes e,
portanto, receptoras das técnicas, desde que haja consentimento informado
a respeito das técnicas e de suas consequências.

A respeito das clínicas, centros ou serviços que apliquem as técnicas
de reprodução assistida (III), deve ser mantido um registro permanente das
gestações, nascimentos e malformações de fetos ou recém-nascidos decorrentes das referidas técnicas, bem como de procedimentos laboratoriais na
manipulação de gametas e embriões.
Em torno do tema referente à doação de gametas ou embriões (IV),
não pode haver nenhum caráter lucrativo ou comercial. Deve haver sigilo
sobre a identidade das pessoas envolvidas — doadores e receptores —, salvo
quando, por motivação médica, seja necessário fornecimento de informação
a outro médico. Na região das clínicas, centros ou serviços, deve-se evitar
que um doador (ou doadora) possa vir a gerar mais do que 1 gestação de
criança de sexo diferente numa área de 1 milhão de habitantes.

Quanto à criopreservação de gametas ou embriões (V), a resolução
prevê que, no momento do congelamento, os cônjuges ou companheiros
devem expressar sua vontade, por escrito, a respeito do destino dos pré-embriões na hipótese de divórcio, doenças graves ou falecimento de um
deles ou de ambos e quando desejam doá-los. É possível que as técnicas
sejam empregadas para prevenção e tratamento de doenças genéticas ou
hereditárias, sendo que o tempo máximo de desenvolvimento de embriões
in vitro não pode exceder a 14 dias.
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Relativamente à “gestação de substituição” (ou doação temporária
de útero), mantiveram-se as regras anteriores, ou seja, sua admissibilidade
apenas quando houver a identificação de um problema médico que impeça ou
contraindique a gestação na doação genética e que a gestante deve pertencer
à família da doadora genética em parentesco até o segundo grau, submetendo-se os demais casos à autorização do Conselho Regional de Medicina.
A grande novidade foi a introdução de item referente à reprodução
assistida post mortem, que, consoante a regra da Resolução 1.957/2010, não
constitui ilícito ético desde que haja autorização prévia específica do falecido
(ou da falecida) para o emprego do material biológico criopreservado em
consonância com a legislação em vigor. A questão é exatamente que ainda
não houve legislação adequada a respeito do tema, conforme será visto no
próximo item.

4 Polêmicas no direito brasileiro

Uma das principais polêmicas decorrentes das técnicas de reprodução
medicamente assistida consiste na reprodução assistida post mortem. Com
base em técnicas de congelamento de gametas e de embriões, atualmente é
possível o emprego de tal técnica com base nos avanços científicos e tecnológicos na área da reprodução humana assistida.
E, a esse respeito, surgem alguns questionamentos: a) qual seria a data
da concepção da criança, no âmbito da reprodução assistida post mortem, com
embrião excedentário congelado? b) haverá direito à herança em favor da
futura criança, ainda que se saiba que há possibilidade de o embrião ficar
congelado por vários anos depois da morte do homem ou da mulher que
pretendeu procriar? c) haverá direito à pensão previdenciária em favor da
futura criança, a despeito de ela não existir no momento do óbito do pai?
No âmbito da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi editado o Enunciado 106 a respeito da reprodução assistida post
mortem, do seguinte teor:
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Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução
assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de
viúva, sendo obrigatória, ainda, a autorização escrita do marido para
que se utilize seu material genético após sua morte (AGUIAR JUNIOR,
2007, p. 30).
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No sistema jurídico brasileiro, é fundamental que se reconheça a
vedação da reprodução assistida post mortem em qualquer hipótese. Tal
conclusão decorre da necessidade de fazer cumprir os princípios da paternidade responsável, da dignidade humana, da igualdade entre os filhos e do
melhor interesse da futura criança a nascer. Com efeito, a opção do acesso
à técnica post mortem de reprodução assistida simplesmente representa o
exercício livre e irresponsável do planejamento familiar, desconsiderando
por completo os interesses sociais e difusos em torno da temática. A criança
tem direito à convivência familiar, e não a apenas ter o nome do falecido pai
(ou da falecida mãe) no seu registro civil de nascimento. Da mesma forma,
se admitidas algumas das orientações doutrinárias em matéria sucessória,
haveria clara violação ao princípio constitucional da igualdade material entre
os filhos, pois alguns (já existentes ou nascituros) teriam direito à sucessão
hereditária enquanto os filhos fruto da técnica de reprodução assistida post
mortem não teriam. É preciso, também, atentar para o princípio da dignidade
humana que envolve a civilização como um todo e, portanto, leva em consideração as futuras gerações, e não apenas as atuais. Este é o principal ponto
de distinção entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio
da dignidade humana, já que neste são considerados aspectos relacionados
às futuras e possíveis pessoas humanas quanto aos seus interesses legítimos.  
Contudo, em se admitindo a prática da reprodução assistida post
mortem como legítima e, portanto, constitucional, não há como se excluir o
parentesco da criança com todos os ascendentes do falecido sem limitação de
grau, bem como com os descendentes e colaterais do falecido até o terceiro
grau. Trata-se de reconhecer que, atualmente, não há mais a possibilidade
de o parentesco se restringir aos pais e à criança que eles permitiram que
nascesse, em conformidade com o art. 227, § 6º, da Constituição Federal, e o
art. 1.596 do Código Civil. No período anterior a 1988, quando ainda estava
em vigor o Código Civil de 1916, havia hipótese de parentesco decorrente da
adoção que se limitava ao adotante e ao adotado, não abrangendo os parentes
do adotante. Daí a restrição do parentesco que se estabelecia em decorrência
da adoção. Hoje em dia, com base no princípio da igualdade entre os filhos,
é inconstitucional e, portanto, impossível juridicamente qualquer limitação
do parentesco mesmo que se trate de filiação decorrente de reprodução
assistida post mortem.
No que se refere aos efeitos patrimoniais no direito de família que
têm por origem a reprodução assistida post mortem, algumas questões sur207
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gem. Os alimentos, no direito de família, visam proporcionar o atendimento
às necessidades básicas e sociais das pessoas dos filhos menores, devendo,
ainda, incidir as regras da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar). Há, ainda, a
possibilidade de se cogitar dos alimentos gravídicos de modo a permitir a
gestação, o nascimento e o desenvolvimento sadio da futura pessoa humana.
O art. 7º do ECA prevê que devem ser planejadas e efetivadas políticas sociais
que possibilitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso da
pessoa da criança em condições dignas. Da mesma forma, o art. 8º do ECA
assegura à gestante o atendimento pré- e perinatal, sendo tranquila a possibilidade de ajuizamento da ação de alimentos pelos “futuros” pais ou pelo
curador do nascituro (Código Civil, art. 1.779, caput).

Ainda a título de efeitos patrimoniais, há a questão referente à sucessão hereditária e, consequentemente, à legitimidade sucessória daquele
que poderá vir a se tornar criança em decorrência do emprego da técnica
da reprodução assistida post mortem. Nos termos do art. 1.798 do Código
Civil, são considerados legitimados para suceder a pessoa do falecido: a) as
pessoas físicas existentes; b) os nascituros, sendo que estes possuem capacidade sucessória passiva condicional. Como deve ser analisada e resolvida,
a esse respeito, a situação da criança que vem a ser originada em razão de
técnica de reprodução assistida post mortem? Neste particular, é importante
o registro de que o então projeto do Código Civil foi formulado no final da
década de sessenta do século XX, época em que ainda eram incipientes as
notícias e os avanços sobre as técnicas de reprodução assistida, em especial
da fertilização in vitro.
Há duas possibilidades para o emprego da técnica da reprodução
assistida post mortem: a) o desenvolvimento do embrião congelado após a
morte do homem (marido ou companheiro) ou da mulher (esposa ou companheira); b) a formação e o desenvolvimento de embrião a partir de material
fecundante congelado (óvulos e espermatozoides) fornecido pela pessoa que
faleceu. Caso se trate da morte da mulher que era casada ou companheira,
necessariamente o desenvolvimento do embrião terá que ser conjugado com
outra técnica de reprodução medicamente assistida que é a maternidade de
substituição (coloquialmente chamada de “barriga de aluguel”).
Os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre
os filhos e do melhor interesse da futura criança devem ser extremamente
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considerados para a solução das questões sucessórias relacionadas à técnica
da reprodução assistida post mortem.
O art. 1.799, I, do Código Civil prevê que, no âmbito da sucessão testamentária, poderá ser instituída como herdeira ou legatária prole eventual
de pessoa existente por ocasião da morte do testador. Há parcela da doutrina
que se vale de tal regra legal para reconhecer, por analogia, a perfeita admissibilidade de observância do prazo de dois anos da abertura da sucessão
para que haja o desenvolvimento do embrião, de modo que, quando houver
o nascimento com vida da criança, seja-lhe reconhecido o direito sucessório
(GOZZO, 2003, p. 22).
Outra corrente doutrinária sustenta que, no sistema jurídico anterior
ao Código em vigor, era inadmissível a constituição de vínculo de parentesco
entre a criança gerada e o falecido (cujo material genético fora utilizado) sob
o fundamento de que a morte extinguiu a personalidade; contudo, diante da
regra do art. 1.597 do Código Civil de 2002, tal parcela da doutrina conclui, a
contragosto, que o filho do falecido, fruto de técnica de reprodução assistida
post mortem, terá direito à sucessão como qualquer outro filho, havendo sério
problema a ser resolvido quando ocorrer o nascimento da criança depois de
já encerrado o inventário e a partilha (ou a adjudicação) dos bens do autor
da sucessão (CAHALI, 2003, p. 132).
E há ainda aqueles que distinguem as duas situações: a) a criança
desenvolvida a partir do embrião congelado e, portanto, concebido antes da
morte do seu pai – tem direito à sucessão hereditária; b) a criança desenvolvida a partir do sêmen criopreservado antes da morte do seu pai – não tem
direito à sucessão hereditária (LEITE, 1995, p. 109-110).
Assentada a constitucionalidade e, portanto, a legitimidade da reprodução assistida post mortem, deve-se considerar que o art. 1.798 do Código
Civil “disse menos do que queria”, sendo estendido seu preceito aos casos de
embriões já formados e aos futuros embriões formados a partir de material
fecundante congelado. A melhor solução deve caminhar no sentido da equiparação da situação da criança gerada por técnica de reprodução assistida
post mortem à posição do nascituro. E, para tanto, é de se considerar a petição de herança que, no âmbito do Código Civil de 2002, veio expressamente
reconhecida, desde que haja observância do prazo prescricional de dez anos
da abertura da sucessão para que ocorra o desenvolvimento do embrião.
Deve-se empregar o processo de integração da norma através da analogia
para o fim de reconhecer que a situação é semelhante àquela que envolve
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um filho havido fora do casamento e não reconhecido em vida pelo falecido.
Neste caso, mesmo em se tratando de uma pessoa gerada pelos métodos naturais (i.e., relação sexual entre um homem e uma mulher), tal pessoa terá o
prazo prescricional de dez anos a partir da abertura da sucessão para propor
ação de petição de herança cumulada com investigação de paternidade (ou
de maternidade) para o fim de ter assegurada sua participação na sucessão
legítima da pessoa falecida.
A única diferença em relação à pessoa nascida, mas não reconhecida,
relativamente à hipótese da criança gerada através de reprodução assistida
post mortem, é a questão referente à não contagem ou suspensão da contagem do prazo prescricional. No caso da reprodução assistida post mortem,
não há como aplicar a regra que prevê a não contagem de prazo prescricional
no que tange à pessoa absolutamente incapaz, porquanto é perfeitamente
possível que o embrião ou que o material fecundante fiquem congelados
pelo período aproximado de 20 anos.
Outro tema que diz respeito diretamente às consequências jurídicas
da reprodução assistida post mortem é o da pensão securitária (no Regime
Geral ou nos Regimes Especiais da Previdência Social), que é prevista em lei
em favor dos filhos vulneráveis do segurado (menores de 21 anos de idade,
ou maiores incapazes por força de doença mental). A legislação previdenciária lato sensu ainda não tratou do tema devido à sua novidade, mas obviamente a questão será levada ao conhecimento dos tribunais brasileiros em
se tratando de criança gerada em razão da técnica de reprodução assistida
post mortem.
Outra polêmica em torno das técnicas de reprodução assistida envolve a denominada maternidade de substituição, ou seja, a possibilidade
de uma determinada mulher servir apenas como gestante para permitir que
outra seja a mãe jurídica de uma criança gerada por técnica de reprodução
assistida — inseminação artificial, fertilização in vitro, entre outras. É possível, neste caso, que haja o envolvimento de três mulheres que, de algum
modo, contribuíram para a formação e o nascimento da criança: a) a mulher
que pretende ser mãe jurídica, mas há impossibilidade ou contraindicação à
sua gravidez; b) a mulher que doará o óvulo para fins de fertilização (caso a
primeira também não produza óvulos viáveis); c) a mulher que, não sendo
a doadora do óvulo, será a gestante em razão de receber no seu corpo o
embrião formado através da fertilização in vitro. No direito francês, há proibição expressa acerca da maternidade de substituição (Code Civil, art. 16-7).  
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A par da discussão acerca da legitimidade e, portanto, da constitucionalidade da técnica da maternidade de substituição, o grande questionamento é: quem será a mãe para o direito no caso de maternidade de substituição? Nas doutrinas francesa e suíça, é feita a distinção entre a mãe de
substituição — a mulher que engravida a partir de doação de óvulo seu — e
a mãe portadora — mulher que apenas hospeda no seu corpo o embrião
que se formou a partir do óvulo da mulher com quem combinou a gravidez
(LEITE, 1995, p. 68).
Há, fundamentalmente, três principais possibilidades em matéria de
maternidade de substituição: a) a maternidade de substituição que envolve
o embrião resultante de óvulo e espermatozoide do casal que deseja o filho,
com sua implantação no corpo de outra mulher; b) a maternidade de substituição que se relaciona ao óvulo e gravidez da mulher que não quer ser mãe
jurídica da criança, mas empresta gratuitamente seu corpo para gestar, sendo
que o sêmen utilizado é o do marido (ou companheiro) da mulher que quer
ser mãe; c) a maternidade de substituição que consiste no embrião formado
a partir da união de óvulo da própria mulher gestante e de espermatozoide
de um doador anônimo, com o compromisso de entregar a criança ao casal
que não contribuiu com seu material fecundante.
É preciso retomar algumas noções anteriormente apresentadas para
considerar que, uma vez não havendo mais como ser aplicado o brocardo
segundo o qual mater semper certa est, diante dos avanços científicos no
campo da maternidade, é fundamental observar o princípio da paternidade
responsável e, assim, entender que mãe jurídica é aquela que desenvolveu o
projeto parental. Não havendo relação sexual que, no caso, é substituída pela
vontade expressa no desenvolvimento do projeto parental, é forçoso reconhecer que mãe jurídica será a mulher que desejou procriar, e não a mulher
que engravidou, ou a que doou seus óvulos (HERNANDEZ IBAÑES, 1989, p.
259). O momento da concepção é o mais importante, daí a desconsideração
do fator biológico como critério de estabelecimento de maternidade.

5 Conclusão

Constata-se, pois, que o estudo e a preocupação multidisciplinares a
respeito dos temas relacionados às técnicas de reprodução assistida se revelam necessários e fundamentais para que o biodireito possa eficazmente
tratar dos temas à luz dos valores e princípios constitucionais que informam
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o ordenamento jurídico brasileiro. Noções, categorias, classificações, regras,
preceitos oriundos da medicina, da biologia, da psicologia, da sociologia, da
bioética, entre outras áreas do conhecimento humano, devem ser cada vez
mais clarificados e analisados sob o enfoque multidisciplinar e, para tanto,
o direito precisa dialogar com tais áreas.

Outro ponto importante a ser considerado na análise da questão referente às técnicas de reprodução assistida, à filiação e aos conselhos de medicina tem a ver com o que se pode denominar a revisita à teoria das fontes
das normas jurídicas. Atualmente o direito civil constitucional se revela o
marco teórico e a base metodológica para encontrar os caminhos possíveis
e as soluções viáveis para questões mais intrincadas e complexas possíveis.
Da mesma forma, é preciso revalorizar algumas fontes formais do direito
constantes do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(antiga Lei de Introdução ao Código Civil), como por exemplo os costumes.

A esse respeito, as normas constantes das resoluções do Conselho
Federal de Medicina, desde que não contrariem os princípios e regras constitucionais e legais, podem ser consideradas normas jurídicas (e não apenas
normas deontológicas) caso decorram das práticas reiteradas, habituais e
repetidas pelos atores principais no segmento profissional relacionado às
técnicas de reprodução assistida — ou seja, pelos médicos. Contudo, como
visto no trabalho, é de fundamental importância verificar a compatibilidade de tais normas com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, como
no exemplo da vedação da prática da técnica da reprodução assistida post
mortem. Como se sabe, não é admitido, no direito brasileiro, o denominado
costume contra legem, exatamente o que se percebe na regra do Conselho
Federal, que, ao contrário, a considera prática permitida na realidade sociocultural brasileira.
Vivencia-se, na atualidade, um novo e renovado direito de família e
das sucessões, diante das mudanças verificadas, que, obviamente, impactam
outras áreas como o direito regulatório (em sentido amplo) relacionado à
atuação dos conselhos profissionais. Não se pode, no entanto, nunca perder
de vista a dimensão individual e comunitária da dignidade da pessoa humana,
que deve servir como valor e referência primordial no debate sobre temas
tão importantes na realidade da civilização humana.
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Evolução do reconhecimento jurídico das uniões entre
pessoas do mesmo sexo como entidades familiares
Isaura Cristina de Oliveira Leite1

I
Realizada em outubro de 2011, na bela cidade de Goiânia, a Jornada de Direito Civil promovida pela Esmaf apresentou aos seus participantes diversos temas de interesse sobremaneira relevantes para a atividade
judicante desenvolvida na Justiça Federal, entre eles, tema afeto às atuais
transformações pelas quais passa a “família” em nossa sociedade, “Filiação,
reprodução assistida e conselhos de medicina”, em conferência ministrada
pelo i. professor doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama.

Trata-se, de fato, de tema palpitante, que ilustra exemplarmente a
necessidade premente de o direito adaptar-se às mudanças sociais, no caso
abordado na fala do i. conferencista, a reboque do desenvolvimento científico
e sem olvidar que tais mudanças eventualmente entram em rota de colisão
com outros valores caríssimos à sociedade, como os de cunho religioso.

A mudança do perfil das famílias ou a inclusão de famílias em nosso
meio social cuja formação diverge do padrão que temos como tradicional,
no entanto, não se resume às hipóteses de núcleos que se expandem com a
utilização das técnicas de reprodução assistida. Ninguém desconhece, com
efeito, as possibilidades que o mundo moderno tem apresentado à sociedade, no que respeita à formação e manutenção daquela que se considera sua
“célula básica”.
Neste contexto, em que pese não haver sido abordado diretamente na
jornada realizada pela Esmaf, mostra-se de grande interesse para o aplicador hodierno da Lei Civil a reflexão sobre as “famílias” que se formam entre
pessoas do mesmo sexo, dispostas a dividir uma vida em comum, compartilhando a convivência diária, a prole e os bens.
1

Juíza federal substituta.
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Trata-se das famílias ditas homoafetivas, cujos membros se encontram em processo de franco desenvolvimento da conquista de seus direitos
civis, exigindo da sociedade o reconhecimento de direito daquilo que, de fato,
já se mostrava comum em todas as camadas do estrato social.
Não há dúvida da importância do tema para o ofício de quem presta a
jurisdição, diuturnamente confrontados com pleitos envolvendo a realidade
social da formação de entidades familiares constituídas por conviventes do
mesmo sexo, tema este que segue dividindo a jurisprudência pátria mesmo
após o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça haverem
reconhecido a inconstitucionalidade de qualquer vedação implícita ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, razão que justifica a opção por
desenvolver tal assunto nesta oportunidade.

II

Do reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas como
entidades familiares
A Constituição Federal, em capítulo dedicado à família, estabelece que
tal entidade é merecedora de “especial proteção do Estado”, determinando
ainda que, para efeitos desta especial proteção, é reconhecida a união estável entre homem e mulher e as entidades monoparentais como entidades
familiares. Confira-se o texto em questão:
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.
§ 3º – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º – Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5º – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
[...].

Como se vê, a Constituição não se refere expressamente à união entre
conviventes do mesmo sexo como entidade familiar, o que, se tomado como
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vedação a tal entendimento, poderia deixar grande parcela de cidadãos à
margem da importante tutela estatal concedida à família. Desta maneira,
como seria previsível, doutrina e jurisprudência foram compelidas a conceber
solução jurídica para a questão, cada vez mais candente, em uma sociedade
cujas estruturas familiares se mostram, a cada dia, mais complexas, da proteção estatal para as mais variadas formas em que se manifesta esta instituição,
reconhecida destarte pela própria Lei Maior como base da sociedade.
Em tal ponto, foi sensível a evolução do direito de família, pensado
a partir de uma leitura constitucional voltada sempre para a proteção da
pessoa humana, de maneira que grassa, na doutrina e na jurisprudência mais
recente dos Tribunais brasileiros, a compreensão das uniões homoafetivas
como núcleos familiares, garantindo-se-lhes todos os efeitos jurídicos já reconhecidos às famílias heterossexuais e monoparentais, desde que, certamente,
estejam preenchidos os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensibilidade (DIAS, 2003, p. 13-14).
Neste sentido, a ausência de previsão constitucional e legal da entidade familiar homoafetiva, hoje em parte superada, não foi empecilho para a
extensão a esta modalidade de entidade familiar de todos os efeitos jurídicos
reconhecidos, por expresso mandamento constitucional, às demais famílias,
raciocínio jurídico este que encontra irrefutável fundamento nos princípios
fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade,
da autodeterminação, da intimidade, da não discriminação, da solidariedade
e da busca da felicidade, respeitando-se, acima de tudo, o reconhecimento
do direito personalíssimo à orientação sexual.
Não cabe aqui, certamente por não ser o objetivo do presente trabalho, aprofundar o tema da evolução do raciocínio jurídico que culminou
com o reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas como entidades
familiares. Assim, limitar-nos-emos a transcrever duas das melhores vozes
doutrinárias sobre o tema, ilustrando, desta forma, a consolidação da tese
jurídica aqui apresentada.
Para Maria Berenice Dias (2003, p. 13-14), com efeito, o citado art.
226 da Carta Maior serve como
[...] cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir qualquer
entidade que preencha os requisitos da afetividade, estabilidade e
ostensibilidade. Assim, não há como deixar de reconhecer que a comunidade dos filhos que sobrevivem aos pais ou a convivência dos avós
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com os netos não constituem famílias monoparentais. Da mesma forma,
não é possível negar a condição de famílias às pessoas do mesmo sexo.

E a i. doutrinadora reforça seu magistério em outra importante obra:

Foi a Constituição que elegeu o afeto como elemento constitutivo da
união estável. Com isso, passou-se a identificar a família pela presença
de um vínculo de afetividade. [...]

A Constituição teve outro mérito. Assegurou o direito à igualdade e
proibiu qualquer espécie de discriminação, inclusive em razão do sexo.
Apesar de não agasalhar expressamente a união homossexual, o que
faz de forma implícita. [...]

A circunstância de o constituinte, ao elencar as entidades familiares,
ter se olvidado de fazer referência às uniões homossexuais não permite
concluir que o convívio de pessoas do mesmo sexo está fora do sistema
jurídico ou que não é uma entidade familiar. Presentes os requisitos de
vida em comum, coabitação e mútua assistência, não há como deixar
fora do conceito de família as uniões homoafetivas. É necessário que
se conceda os mesmos direitos e se imponha iguais obrigações a todos
os vínculos de afeto com idênticas características.
[...] Apesar da omissão legal e do preconceito moral e religioso, não
há como negar à união entre pessoas do mesmo sexo o direito de ser
reconhecida como família. Não configura sociedade de fato nem união
estável, mas entidade familiar com características próprias, não expressamente prevista na Constituição Federal (DIAS, 2009, p. 179-180).

Idêntico posicionamento é adotado pelos professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2008, p. 54-55):
[...]

Com efeito, é na exuberante arquitetura civil-constitucional, construída
para a proteção da pessoa humana, que sobreleva afirmar a compreensão das uniões homoafetivas como núcleos familiares, merecedoras
de ‘especial proteção do Estado’, a partir da cláusula inclusiva do art.
226 da Lei Maior.
[...]

E não são poucos os motivos que, emanando da Lei Maior, justificam
tal assertiva.
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Primus, embora a Lex Fundamentallis não tenha, expressamente,
contemplado a união homoafetiva como relação familiar, uma visão
unitária e sistêmica do ordenamento conduz, com tranquilidade, a
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essa conclusão. Máxime quando considerados os princípios basilares
constitucionais da dignidade humana (CF, art. 1º, III), da igualdade
substancial (CF, arts. 3º e 5º), da não discriminação, inclusive por opção
sexual (CF, art. 5º), e do pluralismo familiar (CF, art. 226), consagrando
diferentes modelos de entidade familiar. [...]

Secundus, importa realçar que a família moderna tem seu ponto de
referência no afeto, evidenciado como verdadeiro direito à liberdade
de autodeterminação emocional, que se encontra garantido constitucionalmente.

Tertius, não proteger a entidade homossexual também como grupo
familiar é negar a sua compreensão instrumentalizada, retirando proteção da pessoa humana e repristinando uma era já superada (definitivamente!) institucionalista, como se a proteção não fosse dedicada
à pessoa, atentando contra sua intransigível dignidade.

O entendimento doutrinário acima ilustrado vem sendo adotado,
embora com algumas divergências, pelos tribunais pátrios, que reconhecem
aos casais homossexuais a mesma proteção constitucional típica das famílias
heterossexuais. De se ilustrar, apenas, que divergem os posicionamentos jurisprudenciais da doutrina acima citada tão somente por considerar a união
homoafetiva como ente equiparável à união estável prevista no art. 226, § 3º,
da Constituição, através da utilização do recurso integrativo da analogia, e
não como ente familiar autônomo, como defende a doutrina, o que, do ponto
de vista prático, resulta em idêntica proteção jurídica.
Neste pequeno “inventário” da evolução do pensamento jurídico
sobre o tema, faz-se interessante citar o posicionamento do e. o Superior
Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do Recurso Especial 1.026.981RJ (j. 04/02/2010), cujo voto condutor explicita magistralmente as razões
pelas quais decidiu-se pela equiparação das uniões homoafetivas às uniões
estáveis previstas no art. 226, § 3º, da CF/88. Transcrevam-se trechos:
I. Dos princípios fundamentais e do emprego da analogia como método
integrativo para que se produzam os idênticos efeitos do reconhecimento
de união estável a relação de afeto entre pessoas do mesmo sexo.

Despida de normatividade, a união afetiva constituída entre pessoas
de mesmo sexo tem batido às portas do Poder Judiciário ante a necessidade de tutela, circunstância que não pode ser ignorada, seja pelo
legislador, seja pelo julgador, que devem estar preparados para atender
às demandas surgidas de uma sociedade com estruturas de convívio
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cada vez mais complexas, a fim de albergar, na esfera de entidade
familiar, os mais diversos arranjos vivenciais.
Sob essa ótica, a proteção do Estado ao ser humano deve ser conferida com os olhos fixos na vedação a condutas preconceituosas, discriminatórias e estigmatizantes, forte nos princípios fundamentais da
dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da autodeterminação, da intimidade, da não discriminação, da solidariedade e
da busca da felicidade.
A inegável superação de antigos paradigmas do Direito de Família tem
se operado pela gradativa evanescência da função “procriacional” a
definir a entidade familiar, bem como, pela dissipação do conteúdo
de cunho marcadamente patrimonialista, para dar lugar à comunhão
de vida e de interesses pautada na afetividade, tendo como suporte a
busca da realização pessoal de seus integrantes.
É certo que o Direito não regula sentimentos, mas define as relações
com base neles geradas, o que não permite que a própria norma, que
veda a discriminação de qualquer ordem, seja revestida de conteúdo
discriminatório.
O núcleo do sistema jurídico deve, portanto, muito mais garantir liberdades do que impor limitações na esfera pessoal dos seres humanos.
Assim, relações fundadas no afeto e na mútua assistência, consolidadas
entre pessoas do mesmo sexo, têm sido, gradativamente, inseridas no
âmbito do Direito de Família, especialmente pela doutrina e pela jurisprudência, o que deve conduzir a uma inevitável normatização do tema.
Contudo, enquanto a norma não se amolda à realidade, considerando
os dois projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional a respeito
do tema (PL 1.151/1995 e PL 2.285/2007), é dever do Juiz emprestar efeitos jurídicos adequados às relações já existentes e que estão a
reclamar a manifestação do Poder Judiciário, a fim de evitar a velada
permissão conferida pelo silêncio da lei para práticas discriminatórias, em face do exercício do direito personalíssimo à orientação sexual. Significa dizer: a ausência de previsão legal jamais pode servir
de pretexto para decisões omissas, ou, ainda, calcadas em raciocínios
preconceituosos, evitando, assim, que seja negado o direito à felicidade
da pessoa humana.
[...]
Esta Corte, de sua parte, tem evoluído em sintonia com a dinâmica
social, no sentido de estabelecer que, na ausência de disposição legal
a respeito do tema, e, empregando-se a analogia como método integrativo da lei, a relação entre pessoas do mesmo sexo é capaz de gerar
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direitos e deveres, bem assim, de produzir efeitos no universo jurídico,
em identidade àqueles oriundos de união estável.
[...]
Assim, enquanto a lei civil permanecer inerte, as novas estruturas de
convívio que batem às portas dos Tribunais devem ter sua tutela jurisdicional prestada com base nas leis existentes e nos parâmetros humanitários que norteiam não só o direito constitucional, mas a maioria
dos ordenamentos jurídicos existentes no mundo. Especificamente
quanto ao tema em foco, é de ser atribuída normatividade idêntica à
da união estável ao relacionamento afetivo entre pessoas do mesmo
sexo, com os efeitos jurídicos daí derivados, evitando-se que, por conta
do preconceito, sejam suprimidos direitos fundamentais das pessoas
envolvidas.
O manejo da analogia frente à lacuna da lei é perfeitamente aceitável
para alavancar, como entidade familiar, na mais pura acepção da igualdade jurídica, as uniões de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Para
ensejar o reconhecimento, como entidades familiares, de referidas
uniões patenteadas pela vida social entre parceiros homossexuais, é
de rigor a demonstração inequívoca da presença dos elementos essenciais à caracterização da união estável, com a evidente exceção da
diversidade de sexos.
Demonstrada, portanto, a convivência, entre duas pessoas do mesmo
sexo, pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de
constituição de família, haverá, por consequência, o reconhecimento
de tal união como entidade familiar, com a respectiva atribuição dos
efeitos jurídicos dela advindos.
Como se pode notar, a quebra de paradigmas do Direito de Família tem
como traço forte a valorização do afeto e das relações surgidas da sua
livre manifestação, colocando à margem do sistema a antiga postura
meramente patrimonialista ou ainda aquela voltada apenas ao intuito
de procriação da entidade familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas, sejam entre pessoas de mesmo sexo, sejam
entre o homem e a mulher, pela comunhão de vida e de interesses,
pela reciprocidade zelosa entre os seus integrantes.
E nessa evolução de mentalidade, deve o juiz permanecer atento às
manifestações de intolerância ou de repulsa que possam porventura
se revelar em face das minorias, cabendo-lhe exercitar raciocínios de
ponderação e apaziguamento de possíveis espíritos em conflito.
A defesa dos direitos em sua plenitude deve, portanto, assentar em
ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder Judiciário
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esquivar-se de ver e de dizer o novo, assim como já o fez, em tempos
idos, quando emprestou normatividade aos relacionamentos entre
pessoas não casadas, fazendo surgir, por consequência, o instituto
da união estável. A temática ora em julgamento igualmente assenta
sua premissa em vínculos lastreados em comprometimento amoroso.
Dessa forma, o emprego da analogia para suprir a lacuna normativa,
com vistas a inserir as relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo
no Direito de Família, com o consequente reconhecimento dessas uniões como entidades familiares, deve vir acompanhado da firme observância dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana,
da igualdade, da liberdade, da autodeterminação, da intimidade, da
não discriminação, da solidariedade e da busca da felicidade, respeitando-se, acima de tudo, o reconhecimento do direito personalíssimo
à orientação sexual.
[...].

E a conclusão deste tópico do voto proferido no recurso especial em
questão, da lavra da eminente relatora, ministra Nancy Andrighi, merece
destaque por sua clareza:
Com as diretrizes interpretativas fixadas pelos princípios gerais de
direito e por meio do emprego da analogia para suprir a lacuna da
lei, legitimada está juridicamente a união de afeto entre pessoas do
mesmo sexo, para que sejam colhidos no mundo jurídico os relevantes
efeitos de situações consolidadas e há tempos à espera do olhar atento
do Poder Judiciário.

Note-se, neste mesmo esteio, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não discrepava dos fundamentos e das conclusões
consagrados pelo STJ, como se percebe do voto proferido pelo i. ministro
Celso de Mello, no julgamento da ADI 3.300/MC/DJ, publicado no DJ de
09/02/2006, adiante transcrito em trechos:
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[...] o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica
construtiva, utilizando-se da analogia e invocando princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não
discriminação e da busca da felicidade), tem revelado admirável percepção do alto significado de que se revestem tanto o reconhecimento
do direito personalíssimo à orientação sexual, de um lado, quanto da
proclamação da legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como
entidade familiar, de outro, em ordem a permitir que se extraiam, em
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favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano
do Direito e na esfera das relações sociais.
Essa visão do tema, que tem a virtude de superar, neste início de terceiro milênio, incompreensíveis resistências sociais e institucionais
fundadas em fórmulas preconceituosas inadmissíveis, vem sendo externada, como anteriormente enfatizado, por eminentes autores, cuja
análise de tão significativas questões tem colocado em evidência, com
absoluta correção, a necessidade de se atribuir verdadeiro estatuto de
cidadania às uniões estáveis homoafetivas.
[...]

Assim, no Brasil, antes mesmo do precedente que admitiu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, juridicamente já se reconheciam como
entidades familiares as uniões homoafetivas, daí decorrendo a garantia de
todos os diversos efeitos típicos de uma relação de família, além de todos
mais, aqueles que, embora não típicos, lhes sejam eventualmente conferidos
pelo ordenamento jurídico, sem possibilidade de cerceamento de quaisquer
efeitos, sob pena de violação de imprescindíveis valores constitucionais.

O paulatino reconhecimento dos direitos dos casais homoafetivos:
decisões judiciais e administrativas reconhecendo os direitos dos
conviventes homoafetivos nos mais diversos ramos do direito
O tema em exame, sem dúvidas, transcende o estrito direito civil,
servindo o presente tópico exclusivamente para ilustrar, embora de forma
breve, exemplos da construção jurisprudencial sobre o tema, abordando os
mais diversos ramos do direito.
Direito a benefícios previdenciários

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA.
[...]
3 – A pensão por morte é: “o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado falecido — a chamada família
previdenciária — no exercício de sua atividade ou não (neste caso,
desde que mantida a qualidade de segurado), ou, ainda, quando ele
já se encontrava em percepção de aposentadoria. O benefício é uma
prestação previdenciária continuada, de caráter substitutivo, destinado
a suprir, ou pelo menos, a minimizar a falta daqueles que proviam as
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necessidades econômicas dos dependentes.” (Rocha, Daniel Machado da, Comentários à lei de benefícios da previdência social/Daniel
Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Júnior. 4. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004. p. 251.)
4 – Em que pesem as alegações do recorrente quanto à violação do art.
226, § 3º, da Constituição Federal, convém mencionar que a ofensa a
artigo da Constituição Federal não pode ser analisada por este Sodalício, na medida em que tal mister é atribuição exclusiva do Pretório
Excelso. Somente por amor ao debate, porém, de tal preceito não
depende, obrigatoriamente, o desate da lide, eis que não diz respeito
ao âmbito previdenciário, inserindo-se no capítulo “Da Família”. Face
a essa visualização, a aplicação do direito à espécie se fará à luz de
diversos preceitos constitucionais, não apenas do art. 226, § 3º da
Constituição Federal, levando a que, em seguida, se possa aplicar o
direito ao caso em análise.

5 – Diante do § 3º do art. 16 da Lei 8.213/1991, verifica-se que o
que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito de
entidade familiar, a partir do modelo da união estável, com vista ao
direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação homoafetiva.

6 – Por ser a pensão por morte um benefício previdenciário, que
visa suprir as necessidades básicas dos dependentes do segurado,
no sentido de lhes assegurar a subsistência, há que interpretar os
respectivos preceitos partindo da própria Carta Política de 1988 que,
assim estabeleceu, em comando específico:
Art. 201 – Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:
[...]

V – pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto
no § 2º.

7 – Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos homoafetivos, com vista à produção de efeitos no campo
do direito previdenciário, configurando-se mera lacuna, que deverá
ser preenchida a partir de outras fontes do direito.
[...]
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(STJ, 6ª Turma, REsp 395.904/RS, rel. min. Hélio Quaglia Barbosa, j.
13/12/2005, DJ 06/02/2006.)
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ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. SOCIEDADE DE FATO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. RECONHECIMENTO. VEDAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 226, § 3º, CR. PENSÃO POR
MORTE. ART. 217, I, “C”, LEI 8.112/1990. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E DA PROMOÇÃO DO BEM DE TODOS SEM PRECONCEITO
OU DISCRIMINAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA E SISTEMÁTICA
DA LEI 8.112/1990.
1. A sentença proferida em 1ª instância está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, já que proferida em 15/04/1999, após a vigência da Lei
9.469, de 10/07/1997, a qual estendeu às Autarquias a aplicação do
disposto no art. 475, caput e inciso II, do CPC. 2. O princípio da igualdade confere isonomia jurídico-formal de todos perante a lei, constitui
garantia para coibir a discriminação, in casu, atinente à orientação
sexual dos indivíduos, o que permite a liberdade de escolha sexual.
3. O princípio da dignidade da pessoa humana abarca todos aqueles
direitos fundamentais como os individuais, os de cunho econômico,
social e moral, impondo-se ao Estado assegurar condições para que as
pessoas se tornem dignas, reconhecendo-se a liberdade de orientação
sexual.
4. O princípio da promoção do bem de todos sem preconceito ou discriminação traduz-se em um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, visando ao bem-estar, o que torna inconcebível
qualquer distinção arrimada na diferença de sexos.
5. É cediço que a concepção de união estável, prevista no art. 226, §
3º, da Constituição da República, não abarca o relacionamento entre
pessoas de mesmo sexo, todavia, a sociedade de fato entre essas merece tratamento isonômico ao dispensado às uniões heterossexuais,
em virtude dos citados princípios constitucionais, bem como do art.
5º, II, da Constituição da República.
6. O reconhecimento da sociedade de fato, e não união estável, de acordo com o previsto no art. 226, § 3º, da Constituição da República, não
constitui óbice para a aplicação do art. 217, I, “c”, da Lei 8.112/1990,
sob pena de discriminação sexual (art. 3º, IV, da Magna Carta).
7. O art. 217, I, “c”, da Lei 8.112/1990, não obstante se refira à comprovação de união estável para a concessão da pensão por morte ao
companheiro ou companheira, deve ser interpretado de forma analógica e sistemática.
(TRF 4ª Região, 4ª Turma, Apelação Cível 1999.04.01.074054/SC, rel.
juiz Valdemar Capeletti, DJU 23/08/2000.)
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Inscrição de parceiro em plano de assistência médica
PROCESSO CIVIL E CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA –
SÚMULA 282/STF – UNIÃO HOMOAFETIVA – INSCRIÇÃO DE PARCEIRO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – POSSIBILIDADE –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

– Se o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na
formação do acórdão, não se conhece do recurso especial, à míngua
de prequestionamento.
– A relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união
estável, permite a inclusão do companheiro dependente em plano
de assistência médica.

– O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou
condição sexual não diminui direitos e, muito menos, a dignidade
da pessoa humana.
– Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário
confronto analítico, para evidenciar semelhança e simetria entre
os arestos confrontados. Simples transcrição de ementas não basta.
(STJ, 3ª Turma, REsp 238.715/RS, rel. min. Humberto Gomes de
Barros, j. 07/03/2006, DJ 02/10/2006.)

Partilha de bens

SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS. PARTILHA DO BEM COMUM. O PARCEIRO TEM O DIREITO DE RECEBER A METADE DO
PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM, RECONHECIDA
A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO COM OS REQUISITOS NO
ART. 1.363 DO C. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
ASSISTÊNCIA AO DOENTE COM AIDS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RECEBER DO PAI DO PARCEIRO QUE MORREU COM
AIDS A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DE TER SUPORTADO
SOZINHO OS ENCARGOS QUE RESULTARAM DA DOENÇA. DANO
QUE RESULTOU DA OPÇÃO DE VIDA ASSUMIDA PELO AUTOR E
NÃO DA OMISSÃO DO PARENTE, FALTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 159 DO C. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
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(STJ, 4ª Turma, REsp 148.897/MG, rel. min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. 10/02/1998, DJ 06/04/1998.)
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Direito sucessório
UNIAO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. DIREITO SUCESSÓRIO. ANALOGIA. INCONTROVERTIDA A CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E
CONTÍNUA ENTRE PARCEIROS DO MESMO SEXO, IMPOSITIVO QUE
SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE UMA UNIAO ESTÁVEL, ASSEGURANDO AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE A TOTALIDADE DO
ACERVO HEREDITÁRIO, AFASTADA A DECLARACAO DE VACÂNCIA
DA HERANCA. A OMISSÃO DO CONSTITUINTE E DO LEGISLADOR
EM RECONHECER EFEITOS JURÍDICOS ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS
IMPÕE QUE A JUSTIÇA COLMATE A LACUNA LEGAL FAZENDO USO
DA ANALOGIA. O ELO AFETIVO QUE IDENTIFICA AS ENTIDADES FAMILIARES IMPÕE SEJA FEITA ANALOGIA COM A UNIÃO ESTÁVEL,
QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGULAMENTADA. EMBARGOS
INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA.

(Embargos Infringentes 70003967676, Quarto Grupo de Câmaras
Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, relator Vencido: Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves, redator para acórdão: Maria Berenice Dias,
Julgado em 09/05/2003.)

Adoção

STJ mantém adoção de crianças por casal homossexual2

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu hoje
uma decisão inovadora para o direito de família. Por unanimidade, os
ministros negaram recurso do Ministério Público do Rio Grande do
Sul e mantiveram a decisão que permitiu a adoção de duas crianças
por um casal de mulheres.

Seguindo o voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, a Turma
reafirmou um entendimento já consolidado pelo STJ: nos casos de
adoção, deve prevalecer sempre o melhor interesse da criança. “Esse
julgamento é muito importante para dar dignidade ao ser humano,
para o casal e para as crianças”, afirmou.

2

Uma das mulheres já havia adotado as duas crianças ainda bebês. Sua
companheira, com quem vive desde 1998 e que ajuda no sustento e
educação dos menores, queria adotá-los por ter melhor condição social
e financeira, o que daria mais garantias e benefícios às crianças, como
plano de saúde e pensão em caso de separação ou falecimento.

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.
texto=96931>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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A adoção foi deferida em primeira e segunda instâncias. O tribunal
gaúcho, por unanimidade, reconheceu a entidade familiar formada por
pessoas do mesmo sexo e a possibilidade de adoção para constituir
família. A decisão apontou, ainda, que estudos não indicam qualquer
inconveniência em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, importando mais a qualidade do vínculo e do afeto no meio
familiar em que serão inseridas. O Ministério Público gaúcho recorreu,
alegando que a união homossexual é apenas sociedade de fato, e a adoção de crianças, nesse caso, violaria uma série de dispositivos legais.
O ministro Luis Felipe Salomão ressaltou que o laudo da assistência
social recomendou a adoção, assim como o parecer do Ministério Público Federal. Ele entendeu que os laços afetivos entre as crianças e
as mulheres são incontroversos e que a maior preocupação delas é
assegurar a melhor criação dos menores.

Após elogiar a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, relatada
pelo desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, o presidente da Quarta
Turma, ministro João Otávio de Noronha, fez um esclarecimento: “Não
estamos invadindo o espaço legislativo. Não estamos legislando. Toda
construção do direito de família foi pretoriana. A lei sempre veio a
posteriori”, afirmou o ministro.

Inelegibilidade eleitoral

REGISTRO DE CANDIDATO. CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO.
RELAÇÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL COM A PREFEITA REELEITA DO
MUNICÍPIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do
que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º,
da Constituição Federal.
Recurso a que se dá provimento.

(TSE, Ac. unânime, Recurso Especial Eleitoral 24564/PA, rel. min. Gilmar Mendes, j. 01/10/2004.)

Por fim, na seara das decisões judiciais a respeito do tema, cumpre
ressaltar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal
de Justiça admitiram a própria possibilidade de celebração de casamento
civil entre pessoas do mesmo sexo, reavivando a polêmica e avançando na
proteção de tal grupo social. Confiram-se as ementas:
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DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521,
1.523, 1.535 e 1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO
STF NO JULGAMENTO DA ADPF 132/RJ E DA ADI 4.277/DF.

1. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito
infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do
direito privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do
direito civil, não é possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam “de costas” para a Constituição Federal, sob pena de ser entregue
ao jurisdicionado um direito desatualizado e sem lastro na Lei Maior.
Vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua missão de
uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à lei uma
interpretação que não seja constitucionalmente aceita.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF 132/
RJ e da ADI 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo significado
que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura
entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta
como sinônimo perfeito de família.

3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito de família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção
de um explícito poliformismo familiar em que arranjos multifacetados
são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado “família”, recebendo todos eles a “especial proteção do Estado”. Assim, é
bem de ver que, em 1988, não houve uma recepção constitucional do
conceito histórico de casamento, sempre considerado como via única
para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana. Agora, a concepção constitucional do casamento —
diferentemente do que ocorria com os diplomas superados — deve
ser necessariamente plural, porque plurais também são as famílias e,
ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do
Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a
proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade.
4. O pluralismo familiar engendrado pela Constituição — explicitamente reconhecido em precedentes tanto desta Corte quanto do STF
— impede se pretenda afirmar que as famílias formadas por pares ho229
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moafetivos sejam menos dignas de proteção do Estado, se comparadas
com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos.
5. O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas
famílias multiformes recebam efetivamente a “especial proteção do
Estado”, e é tão somente em razão desse desígnio de especial proteção
que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento,
ciente o constituinte que, pelo casamento, o Estado melhor protege
esse núcleo doméstico chamado família.

6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual
o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os “arranjos”
familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa
via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias constituídas por
pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas
constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das
pessoas de seus membros e o afeto.

7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito à autoafirmação e a um projeto de vida independente de
tradições e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente
se realiza com plenitude se é garantido o direito à diferença. Conclusão
diversa também não se mostra consentânea com um ordenamento
constitucional que prevê o princípio do livre planejamento familiar (§
7º do art. 226). E é importante ressaltar, nesse ponto, que o planejamento familiar se faz presente tão logo haja a decisão de duas pessoas
em se unir, com escopo de constituir família, e desde esse momento
a Constituição lhes franqueia ampla liberdade de escolha pela forma
em que se dará a união.
8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de
2002, não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo
sexo, e não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento
homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, como o da
igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da pessoa humana
e os do pluralismo e livre planejamento familiar.
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9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante
seus representantes eleitos, não poderia mesmo “democraticamente”
decretar a perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente
nutre alguma aversão. Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário — e
não o Legislativo — que exerce um papel contramajoritário e protetivo
de especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado
com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a Constituição,
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sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam
eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do
que pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se
reafirma como forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas
de todos.
10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume,
explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de
defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um
Estado que somente é “democrático” formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação acerca da universalização
dos direitos civis.
11. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1183378/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j.
25/10/2011, DJe 01/02/2012.)

A reboque do posicionamento majoritário adotado pelos tribunais
pátrios, a própria Administração Pública já vinha, onde chamada a manifestar-se sobre o tema, reconhecendo a união homoafetiva como entidade
familiar para todos os fins de direito.
Para ilustrar o que aqui se informa, veja-se que, já em 2004, a Superintendência de Seguros Privados – Susep, autarquia vinculada ao Ministério
da Fazenda e responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, regulamentou, em sua Circular 257, de 21/06/2004, o pagamento do
seguro DPVAT ao parceiro homoafetivo, por conta de acidente com veículo
automotor. Confira-se:

CIRCULAR SUSEP 257, de 21/06/2004
Regulamenta o direito do companheiro ou companheira homossexual
à percepção de indenização em caso de morte do outro, na condição de
dependente preferencial da mesma classe dos companheiros heterossexuais, como beneficiário do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga,
a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – Susep, em cumprimento à antecipação de tutela concedida
pelo juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (Proc.
2003.61.00.026530-7), nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, movida
pelo Ministério Público Federal em face da Susep e tendo em vista o
disposto no Processo Susep 15414.004252/2003-74,
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RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que, por força de decisão judicial, o companheiro ou companheira homossexual fica equiparado ao companheiro ou
companheira heterossexual na condição de dependente preferencial
da mesma classe, com direito à percepção da indenização referente ao
seguro DPVAT, em caso de morte do outro, aplicando-se o disposto no
art. 4º, § 1º, da lei 6.194, de 19/12/1974, com a redação determinada
pela lei 8.441, de 13/07/1992.
Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
RENÊ GARCIA JUNIOR
Superintendente

Também o INSS tratou do tema: através da Instrução Normativa 25,
de 07/06/2000, foram regulamentados os procedimentos com vista à concessão de benefício previdenciário ao companheiro ou companheira homossexual, o que foi realizado para atender a determinação judicial expedida pela
juíza Simone Barbasin Fortes, da 3ª Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao
deferir medida liminar na Ação Civil Pública 2000.71.00.009347-0. Em que
pese decorrer de ação judicial, a regulamentação posta tem eficácia erga
omnes. Veja-se:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC 25 – DE 07/06/2000 – DOU DE
08/06/2000
Estabelece, por força de decisão judicial, procedimentos a serem adotados para a concessão de benefícios previdenciários ao companheiro
ou companheira homossexual.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ação Civil Pública 2000.71.00.009347-0

A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em reunião extraordinária realizada no dia 07/06/2000,
no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso III, do artigo
7°, do Regimento Interno do INSS, aprovado pela Portaria 6.247, de
28 de dezembro de 1999, e
CONSIDERANDO a determinação judicial proferida em Ação Civil Pública 2000.71.00.009347-0;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar
procedimentos a serem adotados pela linha de benefícios, resolve:
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Art. 1º – Disciplinar procedimentos a serem adotados para a concessão
de pensão por morte e auxílio-reclusão a serem pagos ao companheiro
ou companheira homossexual.
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Art. 2º – A pensão por morte e o auxílio-reclusão requeridos por companheiro ou companheira homossexual, reger-se-ão pelas rotinas disciplinadas no Capítulo XII da IN INSS/DC 20, de 18/05/2000.
Art. 3º – A comprovação da união estável e dependência econômica
far-se-á através dos seguintes documentos:

I declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
II disposições testamentárias;

III declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica);
IV prova de mesmo domicílio;

V prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade
ou comunhão nos atos da vida civil;
VI procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
VII conta bancária conjunta;

VIII registro em associação de classe, onde conste o interessado como
dependente do segurado;
IX anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

X apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do
seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;
XI ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual
conste o segurado como responsável;

XII escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome
do dependente;

XIII quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do
fato a comprovar.
Art. 4º – Para a referida comprovação, os documentos enumerados
nos incisos I, II, III e IX do artigo anterior, constituem, por si só, prova
bastante e suficiente, devendo os demais serem considerados em conjunto de no mínimo três, corroborados, quando necessário, mediante
Justificação Administrativa JA.
Art. 5º – A Diretoria de Benefícios e a DATAPREV estabelecerão mecanismos de controle para os procedimentos ora estabelecidos nesta
Instrução Normativa.

Art. 6º – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.
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Por seu turno, a Receita Federal do Brasil aprovou parecer reconhecendo a homossexuais o direito de incluir o companheiro ou companheira
na declaração de Imposto de Renda.
Trata-se, com efeito, do PARECER PGFN/CAT/Nº 1503/20103, que,
após aprofundada fundamentação, teve suas conclusões vazadas nos seguintes termos:

[...]
Por todo o exposto, conclui-se:
(i) a expressão companheiro ou companheira não encontra definição na legislação tributária, sendo desimportante a sexualidade dos
companheiros para aplicação dos arts. 4º, III e 8º, II, “b” e “c” da Lei
9.250/1995, e 77 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99);
(ii) as uniões homoafetivas estão compreendidas na polissemia dos
arts. 35, II da Lei 9.250/1995 e 77, § 1º, inciso II do Decreto 3.000/1999,
razão pela qual vedado ao intérprete limitar o que a lei expressamente
não limita;
(iii) a paridade de tratamento tributário é direito constitucional que
interdita qualquer exegese fundada na discriminação de gênero. Embora certo que na perspectiva biológica, sociológica ou antropológica
constituam realidades distintas a união duradoura entre pessoas do
mesmo sexo e a de duas pessoas de sexo diverso, no domínio tributário
a equiparação de tratamento é fundamento material de incidência;
(iv) não se colhe do art. 226, § 3º, da CF/88 “norma de clausura”, a
tornar proibido tudo o que não estiver literalmente previsto. Além
da sua interpretação sistemática com outros preceptivos de igual ou
superior hierarquia axiológica, o elemento fundamental do art. 246
da CF é a família, não o sexo dos parceiros, cujo objetivo foi alargar a
cobertura constitucional dos direitos fundamentais, não o de restringir
ou limitar, implícita ou explicitamente, à união heterossexual;
(v) as relações homoafetivas, à míngua de previsão explícita na legislação tributária, não podem ser tratadas como união de vida de 2ª
categoria para efeitos fiscais. Não implica isso extravagância ou juízo de
inconstitucionalidade, mas compreensão da lei tributária conforme a
Constituição, dando-lhe sentido compatível com a norma fundamental.

3

Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-de-noticias/Parecer%201503-2010.
doc/view>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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Posto isto, uma vez demonstrado, quantum satis, a viabilidade e procedência do requerimento administrativo objeto da Nota Técnica
47/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, opina-se pela juridicidade da inclusão cadastral de companheira homoafetiva como dependente de
servidora pública federal para efeito de dedução do Imposto de Renda,
desde que preenchidos os demais requisitos exigíveis à comprovação
da união estável disciplinada nos arts. 4º, III e 8º, II, “b” e “c” da Lei
9.250/1995, e no art. 77 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99.)

Por fim, anote-se que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, administrativamente, também procede à inclusão de casais homoafetivos nas ações do Plano Nacional de reforma Agrária, efetuando o regular
cadastramento e titulação de tais famílias em seus projetos de assentamento,
tudo em conformidade com os critérios exigidos pelo órgão, conforme notícia
veiculada no sítio do Incra na internet4.

III

Face ao exposto, vê-se que a proteção das uniões homoafetivas como
entidades familiares, para todos os efeitos de direito, é realidade em nosso
ordenamento jurídico, mostrando-se já de improvável retrocesso e espelhando a própria evolução da sociedade e da proteção dos direitos humanos.
Não se olvida, entretanto, encontrar-se ainda acirrada a polêmica,
mormente no que respeita ao casamento entre homossexuais, tema que
continua dividindo a jurisprudência.
De fato, foi amplamente noticiada, na imprensa nacional, a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia, a qual determinou a anulação do primeiro contrato de união estável entre homossexuais
firmado em Goiás, mesmo após a decisão do STF reconhecendo a união entre
casais do mesmo sexo como entidade familiar. Nos termos da decisão, o STF
teria “alterado” a Constituição, que apontaria somente a união entre homem
e mulher como núcleo familiar.
Como estas, outras decisões neste sentido, bem como entendendo que
a ordem jurídica pátria não admite o casamento entre pessoas do mesmo
4

Disponível em: <http://www.incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/noticias/6539-incra-recebe-reconhecimento-pelo-assentamento-de-casal-homossexual-em-sp-site-mundo-dez>.
Acesso em: 10 ago. 2012.
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sexo, seja por conversão de união estável, seja por habilitação direta, ou,
ainda, negando os mais diversos direitos aos casais homossexuais, ainda
que assegurados aos casais heterossexuais, são proferidas nos tribunais
pátrios, de maneira que o tema se mostra como um debate rico, profundo e
necessário, a demandar a exegese criativa dos operadores do direito.
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A complexidade da vida moderna e a presunção
de que o juiz conhece o direito
José Valterson de Lima1

Introdução
Entre as contribuições que o direito romano legou aos ordenamentos
jurídicos contemporâneos, especialmente àqueles filiados à tradição continental europeia, destaca-se um significativo acervo de brocardos, que foram
concebidos na antiguidade com o propósito de orientar a interpretação e a
aplicação do direito.

Os brocardos, como se sabe, são proposições de cunho axiomático
que “[...] serviram de alicerce aos primórdios da hermenêutica em sua fase
post romana. Constituem pequenas sínteses, fruto da experiência de séculos; conglomerado de ideias, fórmulas gerais, próprias, pela sua concisão, a
gravarem-se na memória” (MAXIMILIANO, 1996, p. 241).
Presentemente, essas máximas têm sido contestadas em razão da excessiva generalidade de que se revestem, o que, não raro, tem levado juristas
despidos de bons argumentos a invocá-las de forma acrítica, sem atentar
para o contexto histórico em que foram concebidas.
É precisamente isso o que vem ocorrendo com o brocardo iura novit
curia, que, tendo sido assimilado no Brasil como verdadeiro princípio orientador do direito processual, está a exigir uma releitura que o compatibilize
com o atual estágio da ciência jurídica.

O princípio do iura novit curia, pelo qual se presume ser o juiz conhecedor do direito, possui uma variedade de acepções, entre as quais se
destacam a que sustenta que as normas jurídicas independem de prova e a
que preconiza que a valoração jurídica dos fatos litigiosos é obra da exclusiva
alçada do juiz, que não se vincula à valoração levada a efeito pelas partes.
Embora não se negue o dever que tem o juiz de conhecer o direito,
o que é decorrência da sua formação, é importante investigar se, diante do
1

Juiz federal.
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progresso técnico e científico por que passa a sociedade contemporânea e
do consequente incremento do direito positivo, ainda convém presumir, tal
como se fazia outrora, que todas as normas jurídicas sejam do seu conhecimento, estando, portanto, dispensadas de prova.
Será esse o objeto do presente trabalho, que principiará pelo enquadramento do tema na teoria da prova, ocasião em que se verá que, só como
exceção, o nosso ordenamento jurídico exige das partes a prova do direito.
A seguir, serão feitas algumas considerações sobre o incremento que
o direito positivo vem sofrendo em razão do progresso científico e tecnológico que marca os nossos dias, ocasião em que se abordará a chamada crise
do princípio da legalidade, que abriu espaço para a ação normativa do Poder
Executivo, bem como a crescente importância da jurisprudência enquanto
fonte de direito. Com isso, pretende-se dimensionar o acervo de normas e
de decisões que seriam, presumivelmente, conhecidas do magistrado.
Logo após, serão feitas algumas considerações sobre a especialização
do conhecimento, com especial enfoque sobre o saber jurídico, objetivando
investigar se a presunção de que o juiz conhece a integralidade do direito
é compatível com o atual estágio do desenvolvimento da ciência jurídica.
O último capítulo será dedicado à análise dos modelos de processo
que se sucederam no tempo, com o intuito de averiguar se as regras processuais que excluem as normas jurídicas do objeto da prova se mostram
compatíveis com os modernos valores que orientam o processo civil contemporâneo.
Ao final, será feito um resumo das idéias mais importantes.

1 A atividade probatória e o princípio do iura novit curia

A atividade probatória, como se sabe, compreende um conjunto de
meios de que se valem as partes e o juiz para demonstrar a verdade sobre
fatos ou negócios jurídicos discutidos nos autos. Sua importância pode ser
inferida do antigo brocardo allegare nihil, et allegatum non probare paria
sunt — alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
A matéria, que está relacionada tanto com o direito substancial quanto com o direito formal, é regulada simultaneamente pelos Códigos Civil e
de Processo Civil. De acordo com autorizada doutrina, “Ao primeiro cabe a
determinação das provas, a indicação do seu valor jurídico e as condições de
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admissibilidade; ao diploma processual civil, o modo de constituir a prova
e de produzi-la em juízo” (GONÇALVES, 2005, p. 490).
Entretanto, uma rápida consulta aos nossos estatutos demonstrará
que a divisão acima proposta não é rigorosamente observada entre nós.
A doutrina é uníssona ao afirmar que constituem objeto da prova os
fatos relevantes para o julgamento da causa, especialmente aqueles sobre os
quais haja controvérsia entre as partes. Nesse sentido, o art. 334 do Código
de Processo Civil expressamente exclui da prova os fatos afirmados por uma
parte e confessados pela parte contrária, bem como os fatos admitidos, no
processo, como incontroversos2.
Ainda de acordo com a doutrina, independe de prova o direito que
orientará o juiz no julgamento do litígio, cujos teor e vigência são presumivelmente de seu conhecimento, de acordo com o conhecido brocardo iura
novit curia. Das partes exige-se, apenas, a dedução (e a prova) dos fatos que
constituam o fundamento do pedido, de acordo com o brocardo da mihi
factum, dabo tibi jus.
Adotando o iura novit curia como princípio, o nosso Estatuto Processual Civil, apenas de forma excepcional, exige a prova da norma jurídica,
ao estatuir, em seu art. 337, que “A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o juiz”3. Ainda assim, há quem argumente que a norma
em questão não mais se justificaria nos presentes dias, em que a internet
se transformou em eficiente instrumento de divulgação dos atos oficiais.
O princípio do iura novit curia, é fácil perceber, constitui natural
decorrência do princípio da obrigatoriedade expresso na máxima jurídica
ignorantia legis neminem excusat, que foi positivado através do art. 3º da Lei
de Introdução ao Código Civil4.
De fato, como bem ensina Moacyr Amaral Santos (1989/1990, p. 340),
2

3
4

Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária; III – admitidos, no processo, como incontroversos; IV – em cujo favor milita
presunção legal de existência ou de veracidade. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm> Acesso em: 19 mar. 2012.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 19 mar.
2012.

Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.
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Assim como as partes não podem alegar a ignorância da lei para não
cumpri-la, também o juiz, e por mais evidentes razões, por se tratar
de um órgão do Estado e um técnico em direito, não pode eximir-se de
cumprir a sua função sob o pretexto de que desconhece a lei, ou que
é omissa, obscura ou indecisa.

Ainda de acordo com o referido autor, “. . . visto que a lei é a fonte
primordial, principal, imediata e direta do direito, generaliza-se o princípio,
universalmente aceito, de que as regras de direito independem de prova. E
independem, principalmente, porque o juiz conhece o direito — iura novit
curia”.

A despeito do consenso que se formou quanto à vigência da referida
máxima, é importante observar que o desenvolvimento por que vem passando o direito positivo, como decorrência do progresso técnico e científico e da
crescente complexidade da vida moderna, abriu espaço para o protagonismo
de fontes externas ao parlamento, de modo que, mesmo se admitindo que
a lei continua a ser a principal fonte jurídica, já não se pode mais afirmar
que o seu conhecimento implique no conhecimento da totalidade do direito
positivo, tal como sugeriu Moacyr Amaral Santos.
Diante desse contexto, convém fazer uma breve incursão nas principais fontes jurídicas contemporâneas, de modo a dimensionar o acervo de
normas que seriam, presumivelmente, do conhecimento do magistrado, de
acordo com a máxima iura novit curia.

2 A complexidade da vida moderna e o desenvolvimento do
direito positivo

O art. 4º da chamada Lei de Introdução ao Código Civil5 e o art. 126
do Código de Processo Civil6 apresentam a lei, a analogia, os costumes e os
princípios gerais do direito como as fontes jurídicas de que se deve valer
5

6

Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del4657.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei.
No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.

240

II Jornada de Direito Civil

o magistrado para o julgamento da causa. Paralelamente, diversos autores
atribuem à doutrina e à jurisprudência o caráter de fonte do direito.
Em atenção ao objeto do presente trabalho, algumas considerações
serão feitas sobre a lei e a jurisprudência, que são, certamente, as fontes
jurídicas que vêm passando por maior desenvolvimento nos últimos tempos.
No que se refere à primeira, é importante observar que, de acordo
com o princípio da legalidade, expressamente consagrado pelo art. 5º, II, da
Constituição Federal de 19887, somente a lei pode, legitimamente, impor
obrigações positivas ou negativas aos cidadãos. Trata-se, evidentemente,
de lei em sentido formal, qual seja, aquela regularmente produzida pelo
parlamento, com estrita observância do processo legislativo, abrangendo a
lei propriamente dita e os atos legislativos a ela equiparados (medida provisória, decreto legislativo, resoluções etc.).
Ao interpretar os arts. 4º da LICC e 126 do CPC à luz do princípio
da legalidade, o intérprete menos avisado poderá ser levado a entender
que, para o correto exercício do mister jurisdicional, bastará ao julgador o
conhecimento da lei stricto sensu, ou de ato normativo equivalente, não se
podendo dele exigir o conhecimento dos inumeráveis atos infralegais.
Há que se ponderar, entretanto, que o legislador constituinte exigiu
lei em sentido estrito, tão somente, para o estabelecimento de obrigações,
não havendo óbice a que direitos subjetivos sejam outorgados através de
atos de inferior hierarquia, que, dessa forma, poderão legitimamente servir
de suporte a decisões judiciais, desde que conhecidos ou levados ao conhecimento do magistrado.
Em outro plano, é importante reconhecer, com Carlos Roberto Siqueira Castro (2011, p. 31), que já vão longe os tempos em que a simplicidade
da vida impunha ao Estado
não mais que encargos modestos e periféricos ao livre-curso da vida civil, quase sempre atinentes à segurança coletiva, às relações exteriores
e a poucos serviços públicos considerados essenciais e não exploráveis
lucrativamente pela iniciativa privada, deixando, quanto ao mais, que
o convívio social seguisse o curso da natureza, na trilha da máxima
individualista — Le monde va de lui-même.

7

Art. 5º [...] II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei; [...] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.
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Em verdade, o que se observa, nos dias atuais, é que, em razão do extraordinário progresso técnico, científico e social por que passa a sociedade,
a vida contemporânea tornou-se demasiadamente complexa, exigindo uma
atuação reguladora estatal cada vez mais intensa, de modo a fazer frente à
multiplicidade de conflitos inerentes ao mundo moderno.
Foi assim que se chegou à formação daquilo que Siqueira Castro
(2011, p. 41) chama de:

[...] Estado onipresente, que incursiona com sua ação reguladora e
fiscalizatória nos mais espaçados horizontes das relações humanas,
cuja atuação, segundo descrita por Paulo Bonavides, se ocupa – “dos direitos do trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia
como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os preços,
combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao
burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a produção,
financia as exportações, concede o crédito, institui comissões de abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas,
coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência do
seu poderio econômico, político e social, em suma estende sua influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em grande
parte, à área da iniciativa individual”.

Todavia, a demanda pela regulação de setores cada vez mais diversificados exigiu níveis de agilidade e de eficiência que se revelaram impossíveis
de ser atendidos pelo parlamento, abrindo espaço para a atividade normativa
do Poder Executivo, que se mostrou muito mais aparelhado para o exercício
de tal competência, contando ainda com a vantagem de não ter os seus atos
sujeitos ao longo estágio de maturação que o processo legislativo impõe à
lei em sentido estrito.
No Brasil, essa atividade normativa do Poder Executivo foi potencializada após a instituição, pela Lei 9.491/1997, de 09/09/1997, do Programa
Nacional de Desestatização, que deu ensejo ao surgimento das chamadas
agências reguladoras, autarquias de natureza especial, precisamente concebidas com o propósito de regulamentar a execução dos serviços transferidos à iniciativa privada. De fato, a insuficiência do parlamento nesse campo
ficou ainda mais evidente em face da notória ausência de qualificação do
legislador para tratar de matéria de grande complexidade técnica, tal como
ocorre com a disciplina dos setores de energia, telecomunicações, aviação
civil entre outros.
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O referido cenário levou a doutrina a reconhecer a existência do que
se convencionou chamar de “crise do princípio da legalidade”, que decorreria da incapacidade da lei formal de disciplinar todos os aspectos da vida
pós-moderna.
Nesse sentido, Carlos Roberto Siqueira Castro (2011, p. 38) assevera
que:
[...] na origem, a ideia de Estado de Direito (Reichsstaat) coincidia com
a ideia de Estado de Direito legislado, isto é, Estado de lei, ou de legalitariedade. Contudo, em que pesem as louváveis inspirações de cunho
democrático, em mantê-lo assim, em virtude do declínio parlamentar
ocorrido neste século, sobretudo após a primeira grande guerra, é de
reconhecer que, se não a letra expressa das constituições, mas certamente a mentalidade constitucionalista passou a autorizar, ou pelo
menos a tolerar, a delegação e o exercício do poder legiferante por
órgãos e agentes, tanto públicos quanto privados, mas estranhos aos
quadros das assembléias representativas da soberania popular.

Com efeito, tornou-se costumeiro nos regimes constitucionais da atualidade a tolerância para com o regramento das liberdades individuais
e coletivas por outras espécies de atos normativos, sejam eles equiparados á lei propriamente dita, de acordo com o processo legislativo
traçado nas constituições, sejam inferiores à lei formal, mas praticados
com base nela, desde que — é imperioso repetir — respeitados os
aspectos nucleares dos direitos sublimados pela Lei Maior.

Em outro ponto, o mesmo autor afirma:

Mitigados, pois, externamente, pela tendência generalizada ao fortalecimento do executivo e, internamente, pelos vícios e deficiências de
toda ordem subjacentes às nossas instituições políticas, foi inevitável
que o primado do legislativo e o princípio da indelegabilidade da função legiferante se esvaziassem por completo entre nós. A ponto de as
disposições constitucionais que, já fora de época, os sufragaram resultarem desprestigiadas e ignoradas pela jurisprudência dos tribunais
superiores (SIQUEIRA CASTRO, 2011, p. 46).

Assim, conclui Siqueira Castro (2011, p. 47),

[...] em que pese não existir previsão constitucional para a edição de
regulamentos que não seja para fins de fiel execução das leis, é certo
que as exigências do governo contemporâneo acabaram por consagrar
entre nós a prática dos regulamentos autônomos e independentes
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da lei, infelizmente nem sempre acompanhada da devida teorização
constitucional e democrática.

Resulta daí que, quando os arts. 4º da LICC e 126 do CPC aludem à
lei como fonte do direito, deve-se ter em mente não a lei em sentido estrito,
mas sim a legislação, que é termo jurídico de acepção muito mais ampla.
Esta, aliás, é uma conclusão que encontra respaldo em nosso próprio direito
positivo, cabendo nesse sentido observar que o Código Tributário Nacional,
após enunciar, em seu art. 96, o alcance da expressão “legislação tributária”,
expressamente lhe admite como fonte de obrigação tributária acessória, a
teor do seu art. 113, § 2º8.
Desse modo, mantida a atual leitura da máxima iura novit curia, haveria de se concluir que é dever do juiz conhecer não apenas a lei em sentido
estrito, mas o conjunto dos atos normativos infralegais.
No que tange à jurisprudência, convém inicialmente recordar, com
Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 244-245), que os países ocidentais se vinculam a duas tradições jurídicas principais: a romanística e a anglo-saxônica.
O direito anglo-saxônico caracteriza-se, de longa data, pela força vinculante
dos precedentes judiciais, expressa na doutrina conhecida como stare decisis.
Já o sistema romano-germânico, herdado pelo Brasil, se orienta de forma
diversa, tendo se observado, em algumas codificações ocidentais, proibição
expressa de se decidir conforme o precedente.
[...] Assim, ao contrário do sistema anglo-saxônico, em que, desde os
primórdios, reconhecia-se que o juiz podia julgar conforme a equity
mesmo em oposição ao common law (o direito costumeiro, comum a
toda a Inglaterra), no Continente as decisões deviam ser subordinadas à lei de modo geral. Esta adquire desde cedo uma preeminência
que nem mesmo as leis anglo-saxônicas (os statutes), não obstante
sua publicação nos tempos atuais, chegaram a alcançar (guardando
uma função auxiliar de complementação e esclarecimento do direito
comum — o common law).

8

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...] § 2º A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. [...] Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.
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Essa ausência de vinculação do magistrado a decisões de tribunais
superiores, ou a qualquer outro precedente judicial, foi o que levou parte
da doutrina, nos sistemas filiados à tradição romanística, a negar o caráter
de fonte do direito à jurisprudência.
No Brasil de hoje, entretanto, algumas regras emprestam especial
relevo aos precedentes, de modo a não se poder mais negar-lhes o caráter
de fonte instituidora de direitos.
Nesse sentido, cumpre assinalar que, nos termos do art. 102, § 2º,
da CF/889 e dos arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868, de 10/11/199910,
e 10, § 3º, da Lei 9.882, de 03/12/199911, as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado
de constitucionalidade, terão efeito vinculante relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública.
Não bastasse o efeito vinculante no controle concentrado, a Emenda
Constitucional 45/2004, visando a conferir maior previsibilidade às decisões judiciais, autorizou o Supremo Tribunal Federal a editar, no plano do
controle difuso, súmulas vinculantes que, nos termos do art. 103-A da Lei
Maior12 terão por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas
9

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional 45, de 2004).
[...] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.
htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.

10

11

12

Art. 28. [...] Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.

Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática
dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito
fundamental. [...] § 3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos
demais órgãos do Poder Público. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9882.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão

245

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

acerca das quais “haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”.
Saindo do plano constitucional, cumpre não olvidar que o CPC dedica
um de seus capítulos à disciplina do procedimento a ser observado pelos
tribunais na elaboração de súmulas e constituição de precedentes, com o
que também realça a importância da jurisprudência como fonte do direito.
Por tudo isso, tal como se afirmou dos atos normativos infralegais,
aqui também não haveria, diante da atual configuração do princípio do iura
novit curia, como fugir à conclusão de que o conhecimento da jurisprudência, notadamente daquela dotada de efeito vinculante, também seria dever
imposto ao magistrado.
Seria razoável, no entanto, esperar do magistrado o conhecimento de um tão vasto acervo de atos normativos e de precedentes judiciais,
levando-se em conta que, além do conhecimento jurídico, dele também se
exigem noções de administração, psicologia, sociologia, entre outras ciências
humanas e sociais? Seria factível aquele juiz Hércules, imaginado por Ronald
Dworkin (2010, p. 165), dotado de onisciência e capacidade sobre-humanas,
que lhe permitissem se desincumbir de tão grandiosa tarefa?

3 A especialização do saber jurídico

A busca pela resposta à pergunta formulada ao final do tópico anterior haverá de partir da constatação de que uma das consequências do
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida
em lei (incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004) (vide Lei 11.417, de 2006). § 1º A súmula
terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais
haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
[...] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente,
anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra
seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.
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progresso científico e tecnológico que marca a sociedade contemporânea é
a divisão do saber humano em áreas de investigação cada vez mais restritas.
A referida fragmentação vem sendo enfrentada com a especialização,
na mesma medida, de cientistas e profissionais dos mais diversos segmentos,
ante o consenso que se formou no sentido de que especializar o saber é o
modo mais eficaz de viabilizar o desenvolvimento da investigação científica
e, consequentemente, de obter a eficiência do seu objeto. O especialista é
visto, cada vez mais, como alguém que sabe quase tudo sobre quase nada.
O direito, como ciência que reflete as mudanças ocorridas na sociedade, não escapa a essa regra, podendo-se observar, nos dias atuais, o
surgimento de uma constelação de novos ramos jurídicos, que objetivam
viabilizar o conhecimento das implicações legais de uma realidade fática
que se apresenta cada vez mais complexa.
Como ensina Fábio Wellington Ataíde Alves,
A sociedade redunda num lugar de muitas dúvidas, difíceis de serem
compreendidas genericamente, o que favorece o surgimento de mecanismos complexos de exploração do saber. Mesmo numa comunidade
organizada, onde as regras sejam bem conhecidas e praticadas por todos, mesmo estas regras exigem novas e novas regras de compreensão.

Como consequência dessa segmentação jurídica, é cada vez maior
a especialização de advogados, procuradores, promotores, juízes e demais
profissionais do direito, todos eles movidos pela convicção de que a aquisição de conhecimentos especiais representa o mais eficaz instrumento para
a consecução da tutela jurisdicional efetiva.
De fato, como ensina Maria Lúcia Luz Leiria (2002):

A especialização de qualquer ramo da ciência visa sempre, e cada vez
mais, ao aperfeiçoamento do homem que estuda, pesquisa, trabalha e
atua na sociedade organizada, para, a partir do geral, atingir o particular, cada vez de forma mais minuciosa, a fim de atingir os objetivos
da vida moderna, que anseia pela perfeição técnica, pelas respostas às
indagações de todos os campos do conhecimento, pela vida digna, pela
paz e pela justiça social para, atendendo o interesse coletivo, suprir as
necessidades de todo e qualquer indivíduo.
Desta forma, nada mais atual que a especialização de juízes que, na
conquista diária de novos conhecimentos sobre um determinado assunto, vão integrando em suas decisões todas as lacunas da lei — isto
é, na busca da solução da lide, integram ao direito positivo aqueles
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conceitos, aquelas ordens que estão na ciência jurídica, porque o direito enquanto ciência não tem lacunas — há sempre uma norma em
estado latente para resolver a questão como posta.

É forçoso reconhecer, todavia, que a atividade judiciária, por estar
sujeita aos limites inerentes a qualquer ação estatal, dificilmente conseguirá
acompanhar o mesmo nível de especialização das atividades jurídicas privadas, de maneira que a presunção de que o juiz conhece o direito parece
estar superada até mesmo no que se refere ao magistrado titular de vara
ou juízo especializado.
Diante desse cenário, só se vislumbra um modo capaz de evitar a
proliferação de julgamentos superficiais e a injustiça que deles naturalmente decorre, qual seja, a adoção de um novo modelo de processo em que a
valoração jurídica dos fatos deixe de ser obra exclusiva do juiz e passe a ser
atribuição conjunta do julgador e das partes, o que será objeto de consideração no tópico seguinte.

4 A necessária adoção do processo cooperativo

Historicamente, o direito processual conheceu dois distintos modelos
de processo: o processo de cunho liberal, que vigorou até o final do século
XIX, e o processo de cunho social, que floresceu a partir do início do século
passado.
A concepção liberal, ainda não imbuída claramente do caráter público
do processo, atribuía às partes não só amplos poderes para o início e
fim do processo e o estabelecimento de seu objeto, como também sujeitava à exclusiva vontade destas o seu andamento e desenvolvimento,
atribuindo-lhes total responsabilidade no que diz respeito à própria
instrução probatória. Os poderes do órgão judicial eram, portanto,
significativamente restringidos (OLIVEIRA, 2005).

Como se percebe, nos primórdios do desenvolvimento da ciência
processual, o processo era visto como mero instrumento para a satisfação de
interesses privados, daí por que não desfrutava o juiz de nenhuma posição
de proeminência em relação às partes, que detinham total disponibilidade
sobre o objeto do processo.
Posteriormente, preocupações com a efetiva tutela do direito da parte
hipossuficiente levaram à concepção do modelo social que vigora atualmente,
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o qual é marcado por uma atividade judicial mais ativa, assumindo o juiz a
efetiva condução do processo.
[...] O juiz ultrapassa, assim, a posição de mero árbitro fiscalizador da
observância das “regras do jogo”, para alcançar status de ativo participante, com vistas a evitar a perda da causa pela escassa habilidade
da parte ou de seu representante. (OLIVEIRA, 2005).

Foi sob o influxo desse modelo social de processo que ocorreu acentuado desenvolvimento das antigas máximas narra mihi factum, dabo tibi
jus e jura novit curia, segundo as quais caberia às partes a dedução dos fatos
que fundamentariam o pedido, ficando a respectiva valoração jurídica sob
a exclusiva alçada do magistrado, que era tido como conhecedor do direito.
Todavia, essa concepção de processo, que alçou o juiz a uma posição de superioridade em relação às partes, vem sendo objeto de fundados
questionamentos por vanguardistas do direito, que se mostram cada vez
mais preocupados com o risco de uma suposta “ditadura do juiz”. De fato, o
que se observa atualmente é uma tentativa de “resgate da antiga dimensão
retórica e dialética do processo”, que marcou o modelo liberal, resgate esse
que é orientado pela ideia de cooperação e pelos princípios da democracia
participativa e do contraditório, tidos como essenciais para a consecução de
um processo justo (OLIVEIRA, 2005).
[...] a ideia de cooperação além de implicar, sim, um juiz ativo, colocado no centro da controvérsia, importará senão o restabelecimento
do caráter isonômico do processo pelo menos a busca de um ponto
de equilíbrio. Esse objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento
dos poderes das partes, por sua participação mais ativa e leal no processo de formação da decisão, em consonância com uma visão não
autoritária do papel do juiz e mais contemporânea quanto à divisão
do trabalho entre o órgão judicial e as partes. Aceitas essas premissas
axiológicas, cumpre afastar a incapacidade para o diálogo estimulada
pela atual conformação do processo judicial brasileiro, assentado em
outros valores (OLIVEIRA, 2005).

Essa nova postura se impõe não apenas como decorrência desses
modernos valores democráticos que orientam o processo civil contemporâneo, mas, principalmente, pela complexidade da vida moderna, que, como
visto, ensejou um extraordinário incremento do direito positivo, pondo por
terra a presunção de que o juiz conheceria o direito em sua integralidade.
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Afinal, como bem pondera Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (2005):
A expectativa de sucesso final na causa evidencia, na verdade, o interesse primordial da parte em dar conhecimento ao tribunal, consoante
o seu interesse, da norma jurídica a ser aplicada. O mesmo se passa,
em relação ao convencimento do órgão judicial sobre a adequação da
solução jurídica preconizada. E isso porque pode haver o risco, mesmo
em se tratando de direito nacional, risco esse intensificado pela complexidade da vida moderna, de o juiz não “descobrir” a norma jurídica
favorável ao litigante, ou de não a interpretar corretamente.

Exemplo prático do risco a que se refere o autor foi dado pela Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais que, ao editar o
Enunciado 1613 da sua súmula de jurisprudência, afirmando que “A conversão
em tempo de serviço comum, do período trabalhado em condições especiais,
somente é possível relativamente à atividade exercida até 28/05/1998 (art.
28 da Lei 9.711/1998)”, acabou por restringir direito anteriormente concedido aos segurados do Regime Geral de Previdência Social pelo art. 70 do
Decreto 3.048, de 06/05/199914, razão pela qual foi aquele posteriormente
revogado.
Felizmente, o Projeto de Lei do Senado 166/2010, que trata do novo
Código de Processo Civil, em consonância com a moderna concepção do
processo, expressamente consagra o princípio da cooperação, ao dispor,
em seu art. 5º, in verbis:

Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo,
cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que
profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de
medidas de urgência15.

13
14

15

Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/listaSumulas.php>. Acesso em: 19 mar.
2012.

Art. 70.  A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum
dar-se-á de acordo com a seguinte tabela: (redação dada pelo Decreto 4.827, de 2003).
[...]
§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período (incluído pelo
Decreto 4.827, de 2003) (grifo nosso). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. Acesso em: 19. mar. 2012.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249>.
Acesso em: 19 mar. 2012.
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Embora o dispositivo em tela aluda à cooperação como direito e não
como dever da parte, não há como negar a responsabilidade desta pela construção da justa solução do caso levado a juízo. Como bem assevera Humberto
Dalla Bernardina de Pinho (2010, p. 10), “[...] o peso da reconstrução jurídica,
que no modelo do Estado Social deve ser suportado por um juiz Hércules, é
deslocado para uma comunidade deliberante”.
Nesse sentido, o art. 8º do aludido Projeto é explícito. Confira-se:
Art. 8º As partes têm o dever de contribuir para a rápida solução da
lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões de fato
e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e
procrastinatórios (grifo nosso)16.

Como se percebe, o dever de colaboração que o Projeto impõe às
partes abrange não somente as questões de fato, estendendo-se, igualmente,
à respectiva valoração jurídica, em consonância com os arts. 282, III, e 300
do vigente Código de Processo Civil17, que estabelecem ser dever de autor e
réu indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.
Há, portanto, que se excluir da máxima jurídica iura novit curia, por
absoluta incompatibilidade com o processo pós-moderno, a interpretação
segundo a qual a valoração jurídica dos fatos deve ser obra exclusiva do
magistrado. Consequentemente, haverá que se concluir pelo dever das partes de provar o teor e vigência de todo o arcabouço jurídico que embasa o
seu direito, e não somente das normas previstas no art. 337 do vigente CPC.

Conclusão

O brocardo iura novit curia foi concebido num momento em que a
atividade normativa do estado se restringia ao disciplinamento de aspectos
indispensáveis à convivência em sociedade, bem como de alguns poucos
serviços públicos considerados essenciais.
16
17

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249>.
Acesso em: 19 mar. 2012.

Art. 282. A petição inicial indicará: [...] III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de
fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.
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O veículo utilizado para tal disciplinamento era a lei em sentido estrito, qual seja, aquela regularmente editada pelo parlamento, considerada
então como a fonte por excelência do direito.

Todavia, o progresso científico e tecnológico que marcou os últimos
anos, ao demandar a atuação reguladora do estado sobre uma infinidade
de aspectos da vida social e sobre grande número de serviços públicos e de
atividades econômicas públicas e privadas, pôs à mostra a incapacidade do
parlamento de desempenhar tão grandiosa tarefa, abrindo espaço para a
ação normativa do Poder Executivo, que tem sido manifestada por meio de
uma significativa variedade de atos infralegais. Paralelamente, verificou-se
um acentuado desenvolvimento da jurisprudência, cuja natureza de fonte
jurídica não pode mais ser questionada.

Como decorrência de tão notável desenvolvimento do direito positivo,
surgiu a necessidade de especialização do saber jurídico, e, consequentemente, dos profissionais envolvidos com a matéria, contrariando a vetusta ideia
segundo a qual seria o juiz conhecedor da integralidade do direito.
Diante desse cenário, é imperativa a adoção de um modelo de processo cooperativo, consentâneo com os modernos valores democráticos,
e mais adequado à complexidade da vida contemporânea, de modo que a
valoração jurídica dos fatos litigiosos passe a ser obra não só do magistrado,
mas também das partes, que ficarão obrigadas a provar, além dos fatos, o
teor e vigência das normas jurídicas.
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Contratos de prestação de serviços advocatícios e
possibilidade de revisão de cláusulas financeiras
nos juizados especiais federais
Luiz Bispo da Silva Neto1

1 Introdução
O objetivo do presente artigo é examinar prática observada nos juizados especiais federais, no que tange à cobrança excessiva de honorários
contratuais advocatícios, especificamente em causas previdenciárias, envolvendo a temática dos trabalhadores rurais — segurados especiais.

É cediça a vedação de fixação de honorários advocatícios nas causas
aforadas nos juizados especiais, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé,
ao menos no primeiro grau de jurisdição (art. 55, caput, da Lei 9.099/1996).
Nesses termos, a remuneração do advogado é restrita, quase de exclusivamente, a um percentual do valor recebido pela parte (contrato de risco ou
quota litis). Outrossim, não raro em virtude das condições socioeconômicas
dos contratantes, o profissional, de regra, entabula cláusula de sucesso, pelo
que tão só percebe valores remuneratórios na hipótese de ganho, seja da
antecipação dos efeitos da tutela, seja da condenação final.

Todavia, a prática de abusos dissemina-se de forma assustadora,
no sentido de cobrança excessiva dos ganhos das causas, principalmente
sobre os recursos devidos pela Previdência Social anteriores ao ajuizamento da ação, ou entre o referido marco e a prolação da sentença. Mostra-se
comum adicionar cláusula financeira aos contratos advocatícios em liça no
sentido de cobrar-se, além do percentual sobre os atrasados, múltiplos de
salários mínimos. Outra hipótese corrente é a vinculação de percentual do
benefício por período de um a dois anos. Em alguns casos, já foi noticiada a
contratação pelo autor de empréstimo com desconto consignado do benefí1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

cio previdenciário, para pagamento dos serviços advocatícios, com duração
superior a um ano.
A disfunção do abuso é caracterizada, primordialmente, em face da
vulnerabilidade dos contratantes, uma vez que, na vastidão dos casos, os
segurados especiais — clientes dos benefícios rurais de um salário mínimo
— são analfabetos ou desconhecem os meandros próprios dos seus direitos. De mais a mais, o ajuizamento de ações em juizados especiais federais,
geralmente acompanhados com declaração de pobreza e pedido expresso de gratuidade da Justiça, envolve pessoas notoriamente vulneráveis:
analfabetos, idosos (aposentadoria), enfermos (auxílio-doença), menores e
incapazes (pensão, amparo social e aposentadoria). Nessa sorte, em busca
do benefício previdenciário, submetem-se a qualquer tipo de contrato, sem
ao menos conhecer o teor ou os aspectos financeiros da avença.
Colocado esse cenário inicial, tentaremos discutir a natureza jurídica
do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como a situação social
das causas que versam sobre direitos previdenciários dos trabalhadores rurais, em peculiar a clara situação de vulnerabilidade. Outrossim, trataremos
da questão do destaque dos recursos requeridos pelos advogados, quando
da expedição da requisição de pequeno valor, bem como a possibilidade de
sindicância pelo magistrado.

2 Contrato de prestação de serviços advocatícios e cláusulas
gerais do Código Civil
Dada a sua especificidade, há uma gama de normas de regência do
contrato em exame, mormente pelo Código Civil de 2002 e pelo Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994). Assemelha-se a um contrato de prestação de serviços (art. 593 e seguintes do Código
Civil), em vista da bilateralidade, do caráter oneroso, da consensualidade e
da ausência de solenidade. Não obstante, diferente do contrato de prestação de serviço, o contrato de prestação de serviços advocatícios revela uma
obrigação de meio, e não de resultado, de sorte que não ostenta o advogado
o dever de ganho de causa, e sim de bem desempenhar o seu papel, com
diligência e presteza.
Não bastasse, o contrato de prestação de serviços advocatícios tem
especial proteção do ordenamento pátrio, à conta da feição atribuída de titulo
executivo extrajudicial, bem como deconstituir-se em crédito privilegiado,
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nos casos de falência, recuperação judicial e extrajudicial, isso de acordo
com os moldes descritos pelo art. 24 da Lei 8.906/1994. Outra garantia
franqueada pela mencionada lei é justamente a possibilidade de o advogado
juntar aos autos o contrato firmado com seu cliente, antes de expedir-se o
mandado de levantamento ou precatório, devendo o magistrado deduzir da
quantia a ser recebida pelo constituinte.
Todavia, forçoso notar a necessária incidência das cláusulas gerais
previstas no Código Civil, regido pela temática da operabilidade, sociabilidade e, em especial, pela eticidade. Entre os princípios, destaca-se o da função
social do contrato (art. 421 do Código Civil), da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil), sobretudo a moralidade. Dessa forma, escuda-se o contratante
dos serviços advocatícios em parâmetros de razoabilidade, quanto à proteção
de seus ganhos provenientes da causa ou ainda na própria dignidade, afinal
de contas, o montante advindo da causa previdenciária — segurado especial
—, em regra lastreado em salário mínimo, representa aspecto importante
do mínimo existencial, constitucionalmente protegido.
Nesse sentido, calham as palavras de Alberto Gosson Jorge Júnior
(2004, p. 86).
(i) O CC/02 introduz de forma inequívoca a concepção do abuso do
direito ao dispor no art. 187 que: “Também comete ato ilícito o titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes”.
Na redação do dispositivo temos a transformação de um ato originariamente lícito em ilícito na medida em que o agente afronte: (a) o limite
imposto pelo fim econômico ou social presente no valor que informa
a norma jurídica, (b) a boa-fé ou (c) os bons costumes.
Em assim sendo, basta que o sujeito do direito exceda qualquer um dos
elementos contidos na norma, seja o fim econômico, o social, a boa-fé
ou os bons costumes, para que esteja configurado o abuso de direito
e a consequente ilicitude do ato-fato perpetrado.
Na lição de António Menezes Cordeiro colhemos que: “Do enunciado,
por dedução, retira-se que a boa-fé e os bons costumes impõem ou
podem impor limites ao exercício dos direitos e que estes têm, ou
podem ter, um fim social e económico o qual, por seu turno, limita
também, ou pode limitar, o seu exercício”.
Acrescente-se que os direitos referidos são os direitos subjetivos, definidos como uma “permissão normativa de aproveitamento específico”.
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A autonomia da vontade dos contraentes encontra seu limite no princípio da boa-fé objetiva, sendo imprescindível que as partes ajam de forma
proba e ética, sob pena de ofensa à função social dos contratos.

Outra questão interessante é a qualificação estampada no art. 2º, §
1º, da Lei 8.906/1994, quando caracteriza o ministério privado do advogado
de serviço público e de exercício de função social. Ora, uma das qualificações
comezinhas do serviço público é a modicidade dos valores cobrados, máxime
quando quem o utiliza é hipossuficiente em grau máximo, seja no aspecto
econômico, social ou intelectual. Tal situação é, não raro, substanciada nos
fundamentos do pedido das ações previdenciárias do JEF: a falta de recursos
econômicos, a pouca escolaridade da parte, bem como a dureza da vida no
campo. Nos casos em que se debate o amparo social, a caracterização a despeito de dramática, lastreada na extrema penúria da parte, não é atentada
quando da apresentação dos contratos de prestação de serviços advocatícios,
que se não toma quantia substancial do direito da parte, todas as parcelas
atrasadas são comprometidas na remuneração do profissional.
Não há dúvidas, pois, que o limite deve ser observado pelo profissional, havendo possibilidade de ação do órgão de controle da OAB discutir
a legitimidade da atuação do profissional, podendo, caso seja a situação,
aplicar-lhe sanções, desde a censura até a própria suspensão da licença. O
profissional da advocacia tem o dever ético de não se locupletar, por qualquer
forma, à custa do cliente (art. 34, XX, do Estatuto da Advocacia). A nobreza da missão do advogado, qualificada de função essencial à Justiça, não é
compatível com a cobrança de honorários abusivos e desproporcionais de
hipossuficientes.

3 Direito à assistência jurídica gratuita e descaso governamental

De fato, devido ao descumprimento pelo Poder Executivo da cláusula
constitucional de acesso gratuito ao Poder Judiciário aos comprovadamente
necessitados (CF/88, art. 5º, LXXIV — o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos) quando
não permite o acesso aos serviços prestados pela defensoria pública, há um
natural preenchimento mercadológico dos serviços advocatícios, afinal, as
demandas em massa representadas pelos benefícios previdenciários movimentam milhões de reais ao ano.
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No âmbito do Judiciário federal, o diminuto quadro da defensoria pública federal não é suficiente sequer ao atendimento das grandes capitais. No
interior do país, hoje alcançado pelo Poder Judiciário federal, simplesmente
não há a presença do defensor público federal.
Não só a falta de defensoria pública é sentida.
Um arremedo de induvidosa praticidade é a chamada atermação,
serviço prestado pelo Judiciário em que o autor vai pessoalmente às portas do juízo dizer a sua pretensão, momento em que um servidor público
coletará todas as informações importantes para o início da ação. O funcionário providenciará a identificação do(s) autor(es), do(s) réu(s), do tipo de
ação, do objetivo da ação, fará a lista dos documentos necessários e após os
recolherá para juntá-los ao processo, fará o pré-cálculo do valor da causa
(até 60 salários-mínimos), preencherá formulários, efetivará a habilitação
de procurador ou auxiliar, fará o cadastramento para utilizar o processo
eletrônico, e, se for o caso, requererá prioridade de tramitação, cautelar/
antecipação de tutela (pedidos de urgência), justiça gratuita, etc.2 Óbvio, o
procedimento não é indene a críticas, pois o quadro do Judiciário se revela
precário ante o grande número de causas, além do mais não é dado ao servidor público do Judiciário prestar assessoramento jurídico, sobretudo pela
ausência de preparo específico para tanto.
A utilização de núcleos de práticas jurídicas, desde que acompanhada
por profissional qualificado, demonstra uma solução temporária ao problema. Evidencia nítida simpatia, tanto do jurisdicionado, quanto do próprio
magistrado, isso à conta da simplicidade das causas e da avidez do estudante
de direito em proporcionar a elaboração de um bom trabalho, buscando uma
solução justa ao caso apresentado.
Outro mecanismo de escape, ainda que não ideal, é a dualidade da
exigência de prévio requerimento administrativo e a correta prestação de
serviço público pelos agentes responsáveis pelos quadros da autarquia previdenciária. Muitas lides desembocam em acordo homologado em juízo, com
o reconhecimento do bom direito trazido no processo judicializado, situação
a qual, decerto, também poderia ser acatada no âmbito administrativo. A
questão da exigência do prévio requerimento administrativo como condição de acesso ao Poder Judiciário encontra-se sob o regime da repercussão
2

Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/trf4/institucional/institucional.php?id=jefs_aterm>.
Acesso em: 12 jan. 2012.
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geral, apresentada no RExt 631240/MG, cuja relatoria coube ao ministro
Joaquim Barbosa.

4 Revisão do contrato de ofício pelo Judiciário na hipótese do art.
22, § 4º, da Lei 8.906/1994
O contrato de prestação de serviços advocatícios é envolto em várias
garantias, entre elas sobressaia a possibilidade de trazer o pacto contratual
aos autos, possibilitando o destaque dos honorários do pagamento da requisição de pequeno valor – RPV.
É justamente nesse momento que chega ao magistrado, na maior
parte dos casos, o conhecimento dos meandros traçados nas avenças entabuladas pelas partes, bem como os multicitados abusos contratuais, a conta
da qualidade dos contratantes envolvidos e da natureza do pleito buscado
no processo.
Nesse passo, é fácil visualizar as características próprias do instituto
da lesão contratual, nos termos definidos no art. 157 do Código Civil.
Sobre a aplicação do instituo da lesão, esta se revela inconveniente,
ao menos no aspecto de necessidade de provocação da parte interessada
em sanar o vício de vontade, expresso à conta da extrema necessidade ou
da inexperiência. Embora em tese possível a discussão pelo prejudicado das
referidas cláusulas contratuais lesivas, a possibilidade encontra insuperável
obstáculo na realidade, diante do perfil dos prejudicados, os quais desconhecem níveis básicos de instrução ou de cidadania.
Daí vem o questionamento: apresentado o contrato de destaque de
honorários ao magistrado, ainda que nitidamente lesivo, deve proceder ao
cumprimento automático do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB?
Uma interpretação sistemática do citado dispositivo, o qual deve ser
enfrentado em sintonia com o ordenamento como um todo, aponta em diretiva oposta. É possível sim, ainda que se valendo de argumentos fluidos, como
a razoabilidade, os costumes locais, parâmetros expostos em julgamentos
proferidos por tribunais de ética da OAB, a redução dos sobreditos valores,
desde de que denotem a pecha da abusividade.
Não por outra razão que o Código de Ética da OAB estabelece, no seu
art. 36, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação,
exibindo-se, como parâmetros para a redação dos contratos, o valor da causa,
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a condição econômica do cliente, o proveito resultante do serviço profissional
e a praxe do foro sobre trabalhos análogos (regulamentação costumeira).

Conclui-se, portanto, caber ao magistrado — de modo excepcional e à
falta de outros mecanismos de controle — corrigir eventuais desvios quanto
à manifestação de vontade dos contratantes, suprindo e corrigindo cláusulas
contratuais, ou, em casos drásticos, decretar a nulidade de parcela do acordo.
Nesse sentido, trago precedentes:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO.

1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em
Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. Assim, não se
pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código
de Ética e Disciplina da OAB.
2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes.

3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações
de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para
uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação
de inferioridade da outra parte.

4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos,

estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição
àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de
inferioridade de um contratante.

5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa
sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado
pela causa.
6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los
ao patamar de 30% da condenação obtida.

(STJ. REsp 1155200/ DF Terceira Turma. Relator min. Massami Uyeda.
Relatora para acórdão ministra Nancy Andrighi.  DJe 02/03/2011.)
(Grifei.)
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A UNIÃO. EMBARGOS DO
DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO AUTÔNOMO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos do art. 22, § 4º da Lei 8.906/1994, se o advogado fizer
juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o
mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que
lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida
pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
2. Compulsando os autos, nota-se que houve a juntada do contrato de
honorários previamente a expedição do precatório.

3. Devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos da lei
fundiária para o recebimento da verba fundiária, inexiste óbice quanto
à retenção dos honorários advocatícios contratuais.
4. Conforme o art. 20, § 3º, do CPC, os honorários devem ser fixados
entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

5. Resta claro o confronto direto do contrato de honorários ao dispositivo supracitado.

6. Manutenção dos honorários reduzindo o valor previsto no contrato
de 30% (trinta por cento), para 20% (vinte por cento).
7. Apelação parcialmente provida.

(TRF 5ª Região, 200683000095955/CE, rel. desembargador federal
Ivan Lira de Carvalho, DJ de 15/01/2008, p. 539.) (Grifei.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLAÚSULA ABUSIVA.

I – Tendo em vista o caráter alimentar da prestação pretendida e o
fato da autora ser idosa e analfabeta, é de se reconhecer que houve
onerosidade excessiva no valor dos honorários contratados, sendo
dever do magistrado, entre os interesses postos em debate, tomar a
decisão que melhor assegure aos dos idosos hipossuficientes.
II – Mostra-se mais adequada a redução dos honorários contratados
para 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, sem prejuízo
dos honorários fixados a título de sucumbência.
III – Agravo de Instrumento parcialmente provido.
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PROCESSUAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS
CONTRATUALMENTE, DE 30% PARA 20% SOBRE O VALOR BRUTO
RECEBIDO PELA AUTORA.
– O princípio da autonomia contratual é exercido em razão e nos limites
da função social do contrato. Cláusula geral que é, a função social do
contrato prevista no art. 421 do Código Civil, “reforça o princípio de
conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas” (Enunciado
22 do Centro de Estudos Judiciários).
– A liberdade de contratar não é absoluta, não se pode descurar por
exemplo, dos princípios da probidade e boa-fé, estampados no art. 422
do Código Civil. E ao juiz, cumpre, quando necessário, suprir e corrigir
o contrato e, até mesmo, decretar a nulidade da avença.
– O caso concreto contempla contrato celebrado na modalidade quota
litis, “uma convenção que associa o advogado aos riscos do processo,
conferindo-lhes por honorários uma parte do que puder ser obtido”
(Dalloz, Repertório Prático, verbete “Advocat”, p. 205).
– A parte é que tem direito sobre o valor da condenação, a ser pago
pelo INSS, que tem nítido caráter alimentar, e não o advogado. Cabe ao
advogado dirigir-se à via apropriada para a discussão dos honorários
contratuais.
– Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TRF3. AG 200703000116018. Oitava Turma. Relatora desembargadora federal Therezinha Cazerta. DJU data: 06/02/2008, p. 696.)

Por óbvio, a melhor solução para a hipótese seria — ressalvada a
hipótese de aparelhamento do Estado — a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, reiteradamente afastada pelo col. STJ, senão vejamos:

Informativo 0367
Período: 8 a 12/09/2008.
As notas aqui divulgadas foram colhidas nas sessões de julgamento
e elaboradas pela Assessoria das Comissões Permanentes de Ministros, não consistindo em repositórios oficiais da jurisprudência deste
Tribunal.
Quarta Turma

PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC.
A Turma reiterou seu entendimento de que não se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de prestação de serviços
advocatícios. Ademais, ressalte-se que o contrato foi celebrado por
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pessoa maior e capaz na defesa dos interesses de seu filho menor que
teve pleno êxito devido ao trabalho do advogado. Por outro lado, o
percentual de 20% sobre o benefício alcançado com o trabalho advocatício não refoge ao usualmente adotado, tal como na avença presente,
qual seja, promover ação de investigação de paternidade cumulada
com petição de herança, com recebimento de 20% do que coubesse ao
menor em razão de herança. Precedentes citados: REsp 757.867-RS, DJ
9/10/2006; REsp 539.077-MS, DJ 30/5/2005, e REsp 532.377-RJ, DJ
13/10/2003. REsp 914.105-GO, rel. min. Fernando Gonçalves, julgado
em 09/09/2008.
Trata-se de Recurso Especial no qual se discute a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de prestação de serviços
advocatícios.
A advocacia é desempenhada por um profissional liberal, que por sua
vez, é o não empregado que trabalha por conta própria, em profissão
de nível superior ou não, exercendo atividade científica ou artística.
Entre o advogado e seus clientes se estabelece uma relação de natureza contratual, pois é através do contrato que se firmam o termos da
prestação de serviços advocatícios, e o descumprimento desse contrato
por culpa ou dolo do advogado, gera responsabilidade civil e o direito
do cliente a indenização pelos danos sofridos.
O CDC estabelece nos termos do art. 14, como regra geral, a responsabilidade objetiva, isto é, aquela em que não se verifica a culpa quando
da sua apuração, porém excepcionalmente atribui a responsabilidade
subjetiva aos profissionais liberais nos seguintes termos do § 4º abaixo
transcrito:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.
O fundamento para a responsabilidade do advogado ser subjetiva está
no fato da relação ser intuito personae, ou seja, de pessoalidade, de
confiança, de meio e não de resultado, a qual obriga o profissional do
direito se valer dos melhores meios permitidos por lei para realizar a
defesa dos interesses de seu cliente, não se obrigando, portanto, ser
vitorioso ao final. Neste mesmo diapasão expõe o ilustre Rui Barbosa
o seguinte pensamento: “Ao acolher a causa e solenizar o contratado, o
advogado assume obrigação de meio, ou seja, não se assume a obriga-
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ção de sair o cliente vitorioso na causa, já que dependerá da cognição
do Poder Judiciário” (Obras Completas de Rui Barbosa. V. 45, t. 4, 1918.
p. 240 Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro, DF).

Apesar da relação entre o advogado (um típico profissional liberal) e
seu cliente ser de natureza contratual, com responsabilidade subjetiva
assumida pela obrigação de meio, não é tranquilo o entendimento de
que se aplica o CDC aos contratos de prestação de serviços advocatícios.
A própria Corte Superior tem decisões no sentido de ser aplicável o
CDC e no sentido de ser aplicável a lei específica, ou seja, o Estatuto
da OAB (Lei 8.906/1994). Vejamos as seguintes ementas em ambos
os sentidos:

Prestação de serviços advocatícios. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. I – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
serviços prestados por profissionais liberais, com as ressalvas nele
contidas. II – Caracterizada a sucumbência recíproca devem ser os
ônus distribuídos conforme determina o art. 21 do CPC. III – Recursos
especiais não conhecidos. (REsp 364168 – J. 20/04/2004 – relator:
ministro Antônio de Pádua Ribeiro.)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO DE INVENTÁRIO E DEFESA DE INTERESSES DO ESPÓLIO EM EXECUÇÕES E AÇÕES TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO NOS VALORES FIXADOS EM CONTRATOS PROFISSIONAIS.
ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA DE FATO E CONTRATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 –STJ. ININCIDÊNCIA DO CDC SOBRE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ESTATUTO
DA OAB. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que com
conclusões desfavoráveis à parte ré. II. “A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial” – Súmula 5 - STJ. III. “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” –
Súmula 7 – STJ. IV. As relações contratuais entre clientes e advogados
são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei. 8.906/1994, a
elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. V. Recurso
especial não conhecido. (REsp 539077 – relator ministro Aldir Passarinho Junior – J. 26/04/2005.)  

Apesar de controversa, a aplicação do CDC aos contratos de prestação
de serviço advocatício merece uma análise mais aprofundada, que foge aos
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propósitos do presente artigo, apesar de viável a defensa à interação entre
os microssistemas do CDC e as cláusulas gerais do Código Civil.

5 Aspecto difuso da controvérsia e viabilidade do manejo da ação
civil pública

Não se nega a possibilidade de defesa individual do jurisdicionado
contra a ilegalidade da cobrança abusiva pela prestação de serviços advocatícios. Todavia, o combate individual — admitindo-se a possibilidade de
a parte autora se manifestar contra o seu causídico — senão difícil, tem-se
revelado hipótese inexistente.
A solução para questão, quando judicializada, ante todos os contornos representados na massificação das demandas nos juizados especiais,
sobretudo na qualificação dos atores envolvidos e a relevância social, é toda
direcionada a legitimar a atuação do Ministério Público Federal, no caso dos
JEFs.
Tal atuação do MPF encontra-se escudada em vista da qualificação da
causa aqui debatida, que ostenta característica própria de direito individual
homogêneo, ante a divisibilidade e a titularidade definida3. Não fosse suficiente, a soma dos interesses dos jurisdicionados decerto afigura relevância
social bastante a legitimar a atuação do Parquet.
Outrossim, é possível buscar fundamento no art. 129, II e III, da Constituição de 1988:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

3

Lei Complementar 75/1993, art.  6º Compete ao Ministério Público da União:
[...]
Inc. XII – propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos; Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp75.htm>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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Ora, basta um simples silogismo para acatar a veracidade da argumentação, haja vista a prestação de serviços advocatícios caracterizar relevância pública e feição indispensável à administração da Justiça.
Outro dado mais específico quanto aos juizados especiais federais é a
legitimidade do Ministério Público na proteção de direitos dos idosos4, ainda
mais quando caracterizado o quadro de hipossuficiência claro, na hipótese
de trabalhador rural.

6 Conclusão

O contrato de prestação de serviços advocatícios utilizado nos juizados especiais federais, no caso específico da busca pela aposentadoria de
trabalhadores rurais, tem ganhado destaque controverso, no que tange à
cláusula financeira.
Sob o argumento de que o contrato firmado é de risco (quota litis ou
ad exitum), não raro se segue prevista a cobrança de valores exorbitantes,
os quais compõem parcela relevante — sob o aspecto econômico — da própria dignidade do contratante dos ditos serviços; custo demasiado alto, caso
sejam levadas em consideração as características comuns aos trabalhadores
rurais, qualificados de segurado especial (baixa renda, analfabetismo, idade
avançada, saúde precária, enfim, um hipossuficiente, em várias feições).
O pacto é assinalado sem maiores orientações, ante a necessidade
de recursos pelo segurado especial, não importando os termos, o que soa a
caracterizar o instituto da lesão contratual, com a possibilidade de anulabilidade de parcela do contrato, reduzindo-o a parâmetros razoáveis, de acordo
com a duração do processo, a dificuldade enfrentada no feito, natureza da
lide, ou regras costumeiras do local.
A atividade judicial de controle deve ser manejada com cautela. Detectado o excesso, quando do pedido de destaque dos honorários contratuais
no momento da expedição da requisição de pequeno valor, é possível oficializar os órgãos de controle, como a OAB e o Ministério Público. De forma
excepcional, a redução de ofício encontra ressoo na jurisprudência, e nos
4

Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),
art. 74. Compete ao Ministério Público:
I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos
ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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princípios orientadores do ordenamento pátrio, sobretudo o da dignidade
da pessoa humana.
A solução definitiva para a questão é dificultosa, ante a dependência
de políticas públicas de inserção de defensorias públicas, melhora no atendimento à população, sobretudo rural, pelas agências da previdência social,
entre outras tantas. Todavia, a judicialização coletiva, como medida de urgência, buscando discutir os abusos ocorridos em contratos de prestação de
serviços advocatícios, nas hipóteses aqui tratadas, é uma válvula de escape
interessante, com ampla possibilidade de resolução satisfatória da proteção
dos direitos aqui debatidos.

Referência

JORGE JÚNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo código civil. São
Paulo: Saraiva, 2004.
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Reflexões sobre a reprodução assistida pós-morte
Marcel Peres de Oliveira1

1 Introdução
A conferência realizada pelo professor doutor Guilherme Calmon
Nogueira da Gama despertou a minha curiosidade a respeito da reprodução
assistida e dos seus efeitos jurídicos, notadamente no próprio direito civil
— direito das sucessões — e no direito previdenciário, este especificamente
quanto ao benefício da pensão por morte.
A biotecnologia, como é notório, tem revolucionado a ciência, experimentando enormes avanços nas últimas décadas, especialmente nos
últimos 20 anos. Os limites para o possível, se é que existem, estão sendo
diuturnamente vencidos e reescritos. Essas transformações têm exercido
enorme influência no cotidiano das pessoas.
Como exemplo dessa evolução, há a reprodução assistida, que veio
justamente para possibilitar o sonho da maternidade ou da paternidade daqueles que, por algum motivo, estejam impedidos de naturalmente realizá-lo.

Entretanto, tais inovações devem ser acompanhadas de uma adequada regulação, de um regramento que não seja excessivo, a ponto de impedir
os avanços da ciência, mas que também não deixe desamparada a pessoa
humana, destinatária-mor da atividade estatal. Vale dizer, é preciso buscar o equilíbrio de valores igualmente caros para a sociedade: progresso e
segurança, tal como ocorre com o meio ambiente, por exemplo, em que se
busca incessantemente conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade.

Consequentemente, o direito é submetido a provas de estresse, devendo ter agilidade e força suficientes para vencê-las, sob pena de se afastar
das necessidades sociais e, então, perder a sua legitimidade.
Tal fenômeno vem ocorrendo com o direito civil, especialmente com
o direito de família e o direito das sucessões. Dogmas são relativizados, a
1

Juiz federal substituto. Especialista em direito processual pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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exemplo do brocardo latino mater semper certa est (a mãe é sempre certa).  
A presunção pater est segue pelo mesmo caminho, exigindo-se nova contextualização.
O direito previdenciário também está sujeito a sofrer influxos provenientes dessas mudanças, a exemplo do benefício da pensão por morte,
que igualmente sofre influência de aspectos envolvendo as relações de parentesco.
O principal objetivo deste breve ensaio, portanto, é suscitar a reflexão do leitor, até porque não existem respostas prontas para determinadas
situações-problema que serão expostas adiante.

2 Desenvolvimento

A reprodução assistida (RA) não é propriamente uma forma de procriação. Configura-se, na realidade, como um conjunto de procedimentos
que visam à facilitação da própria reprodução. Melhor dizendo, busca-se,
através da RA, a superação de entraves que impeçam a devida realização
do ciclo reprodutivo, essencialmente natural2.
Além das modalidades já conhecidas, interessa-nos especialmente
a classificação que leva em consideração o momento da procriação. A reprodução assistida post mortem, como o próprio nome já enuncia, ocorre
sempre quando o procedimento é deflagrado após o óbito do doador e será
objeto de nossa abordagem3.
Antes, porém, é necessário ressaltar que a nossa legislação é lacunosa e parcialmente contraditória, quando trata do assunto. O Código Civil
de 2002 não trouxe solução satisfatória, limitando-se a disciplinar a filiação — paternidade —, ainda que insuficientemente4. Já os atos oriundos
2

3
4

Alguns exemplos de técnicas de RA: a) inseminação artificial (IA); b) fertilização in vitro seguida de
transferência de embriões (Fivete); c) transferência intratubária de gametas (GIFT); d) transferência intratubária de zigotos (ZIFT); e) maternidade de substituição.

A classificação quanto à origem do material genético — homóloga ou heteróloga — não se mostra
relevante para o presente ensaio.

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:
I – nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal;
II – nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;
III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
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do Conselho Federal de Medicina abordam apenas e tão somente aspectos
éticos inerentes ao exercício da profissão5. Parte considerável da doutrina
reclama a elaboração de legislação específica sobre o assunto, apartada do
Código Civil6.
2.1 Direito à herança

O ordenamento civil pátrio há muito tempo vem adotando o princípio
da saisine7. Segundo tal postulado, aberta a sucessão, a herança imediatamente é transmitida aos herdeiros.  Para tanto, considera-se o momento do
óbito, o qual também regula a legitimidade para suceder.
A primeira situação-problema surge: em face do disposto nos arts.
1787 e 1798 do Código Civil8, como outorgar herança à pessoa humana que
sequer existia ao tempo da abertura da sucessão, em se tratando de reprodução assistida post mortem? Para superar o entrave legal, parece-nos
consenso que o intérprete deverá relativizar a letra da lei, ou, pelo menos,
não atribuir tanta importância ao método gramatical.
5

6

7

8

IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;
V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.

Não obstante, é louvável a iniciativa do CFM, que recentemente alterou as regras sobre reprodução
assistida, justamente para permitir a realização de procedimentos com material biológico criopreservado (conservado sob condições de baixíssimas temperaturas) após a morte.  Trata-se da Resolução CFM 1.957/2010 (publicada no D.O.U. de 06/01/2011, Seção I, p. 79), que revogou a Resolução
CFM 1.358/1992.

Exemplo: “advirta-se, de plano, que o Código de 2002 não autoriza nem regulamenta a reprodução
assistida, mas apenas constata lacunosamente a existência da problemática e procura dar solução
ao aspecto da paternidade. Toda essa matéria, que é cada vez mais ampla e complexa, deve ser regulada por lei específica, por um estatuto ou microssistema” (VENOSA, 2005. p. 256).

De acordo com o voto do ministro Orozimbo Nonato: “[...] a partilha não é senão declaratória do
direito do herdeiro, que se concretiza, pelo “droit de saisine” – (ficção de origens longínquas e consagrada em nosso direito positivo desde o século XVII), com o trespasse do hereditando” (RE 7586,
Relator(a):  Min. OROZIMBO NONATO, Segunda Turma, julgado em 28/07/1950, DJ 31-08-1950 PP08074 EMENT VOL-00009-01 PP-00203).  No CC/1916: Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e
a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários; no atual
CC/2002: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos
e testamentários.
Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. [...] Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da
abertura da sucessão (grifei).
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Além disso, é razoável considerar que houve uma omissão involuntária do legislador, muito provavelmente um lapso, até porque o principal
foi normatizado, ou seja, a presunção de paternidade para os casos de fecundação artificial homóloga ou inseminação artificial heteróloga, a qualquer
tempo, inclusive após o óbito, nos termos do incisos III e V do art. 1.587.  
Seria incoerente, portanto, reconhecer ao interessado a relação de filiação,
mas, ao mesmo tempo, negar-lhe o direito à herança.
A ampliação do alcance da norma contida no art. 1.798 vai ao encontro do disposto no art. 226, § 7º, da Constituição Federal9, que incentiva o
planejamento familiar, inclusive no tocante à utilização de métodos e técnicas
de concepção cientificamente aceitos10, não sendo correto restringi-lo aos
nascidos ou já concebidos no momento da abertura da sucessão, considerando-se que a legislação determina a autorização expressa do doador pré-morto para a utilização do material genético11.
Prestigia-se, dessa forma, o planejamento familiar licitamente formulado, evitando-se a sua ruptura pelo falecimento de um de seus responsáveis,
inclusive para que a prole futura seja preservada sob o aspecto patrimonial,
não apenas quanto ao parental.
Seguindo essa linha de se atribuir a máxima efetividade à norma,
a exigência de a herança da prole eventual ser prevista em testamento,
tomando-se por empréstimo o disposto no art. 1.799, II, do Código Civil12,
não representa o entendimento mais acertado, principalmente pelo fato
9

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 7º – Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.

10

11

12

O dispositivo constitucional fora regulamentado pela Lei 9.263/1996.  Destaca-se o art. 9º, que
guarda estreita relação com o assunto: “Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente
aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”.

Resolução CFM 1.957/2010: VIII – REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST MORTEM – Não constitui ilícito ético a reprodução assistida post mortem desde que haja autorização prévia específica do(a)
falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente.

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder:
I – os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao
abrir-se a sucessão;
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de a sucessão testamentária não ser costumeiramente adotada no Brasil. A
própria autorização emitida em vida já possibilitaria a RA após o óbito do
interessado, com todos os efeitos daí decorrentes13.

2.1.1 Prescrição e decadência
Em sendo reconhecido o direito à herança ao filho concebido mediante RA posterior ao óbito, deparamo-nos com o próximo ponto a ser abordado,
que se refere ao prazo para o interessado reclamar judicialmente a herança.
Antes, entretanto, reafirma-se o entendimento segundo o qual o reconhecimento da paternidade não está sujeito a prazo prescricional ou decadencial, em razão de a demanda ser de natureza constitutiva e não estar
sujeita a nenhum prazo especial para o exercício do direito14, além de estar
relacionada à própria personalidade do indivíduo. Logo, não há que se falar
em prazo prescricional ou decadencial para eventual reconhecimento de
paternidade. Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça15,
13

14

15

Resolução CFM 1.957/2010: V – CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES: [...] 3 – No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados em caso de divórcio,
doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.

“Convém acentuar, porém, que as sentenças condenatórias e as constitutivas também têm certo
conteúdo declaratório, ao lado do conteúdo condenatório ou constitutivo, pois toda sentença deve
conter, necessariamente, a declaração da existência da relação jurídica sobre a qual versa. O que
as distingue das declaratórias propriamente ditas é que, nestas, tal conteúdo é total, ao passo que
nas outras duas espécies é parcial. Em outras palavras: as sentenças declaratórias são puramente
declaratórias, ao passo que as condenatórias são, simultaneamente, declaratórias e condenatórias. O mesmo se pode dizer com referência às constitutivas: são, simultaneamente, declaratórias
e constitutivas” (CALAMANDREI, Estudios sobre el Proceso Civil, p. 282; Luís Machado Guimarães, in Rev. For., 101/8; Lopes da Costa, Direito Procesual Civil Brasileiro, 1ª ed., 1/84; Alfredo
Buzaid, Ação Declaratória, 95; e Torquato Castro, Ação Declaratória, p. 19). “[...] Convém acentuar,
finalmente, que embora as sentenças proferidas nas ações constitutivas produzam, normalmente,
efeitos ex nunc, não é contrário à sua natureza, e é até mesmo frequente, a produção de efeitos
ex tunc, conforme ensinam Chiovenda (Instituições, 1/286), Pontes de Miranda (Comentários ao
Código de Processo Civil, v. 2º, p. 468, da 1º ed.), Goldschmidt (Derecho Procesal, p. 112), e Prieto
Castro (Derecho Procesal Civil, tomo I, p. 65).” “[...] Com a mesma regra ficam, pois, eliminadas
aquelas discussões irredutíveis a respeito da prescritibilidade da ação investigatória de paternidade: ela é imprescritível porque é constitutiva e não tem prazo especial fixado em lei para o seu
exercício” (AMORIM Filho, Agnelo. Critério cientifico para distinguir a prescrição da decadência
e para identificar as ações imprescritíveis. João Pessoa: Revista Parayba Judiciária, n. 1, 1998, p.
83,84 e 97).
CIVIL – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALTERAÇÃO DE REGISTRO – AJUIZAMENTO APÓS
A MAIORIDADE – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A
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que somente reconhecera a existência de prazo, na hipótese de a demanda
ter como objeto a negação pura e simples da paternidade contida no registro,
nos termos do art. 178, § 9º, VI, do diploma revogado, ficando submetida ao
prazo decadencial nele fixado16.
A relação de filiação, em suma, pode ser estabelecida a qualquer tempo, não estando sujeita a prazo.
Além da inexistência de prazo legal, há ainda a perenidade inerente
à criopreservação, o que contribui, e muito, para a postergação ad infinitum
da definição da relação de filiação, o que até não parece inadequado, já que
constitui traço importante da personalidade, não sendo recomendável a
fixação de nenhum limite para que se esclareça a relação de parentesco.

16

IMPRESCRITIBILIDADE – AGRAVO REGIMENTAL – PRETENDIDA REFORMA – IMPROVIMENTO.
– É imprescritível a ação de investigação de paternidade e alteração de registro de nascimento,
mesmo na hipótese de vencido o prazo de quatro anos, após a maioridade. Merece realce o entendimento segundo o qual “a ação de investigação de paternidade é imprescritível. O tempo não
pode impedir nenhuma pessoa humana de buscar o seu verdadeiro pai. E o sistema de direito
positivo que nasceu com a Constituição de 1988 consagrou, sem dúvida, esse postulado de ordem
pública” (cf. Resp 158.086-MS, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 28/08/2000). Iterativos precedentes.
– Agravo improvido.
(AgRg no REsp 400.103/RS, rel. ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em
21/09/2006, DJ 13/11/2006, p. 263)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINARES ARGUIDAS PELO INVESTIGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTÉM A DECISÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO INVESTIGANTE. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEMAIS HERDEIROS
DO PAI REGISTRAL FALECIDO. IMPOSIÇÃO SOB PENA DE NULIDADE PROCESSUAL.
– A regra que impõe o prazo de quatro anos para impugnar o reconhecimento da paternidade
constante do registro civil só é aplicável ao filho natural que pretende afastar a paternidade por
mero ato de vontade, com o objetivo único de desconstituir o reconhecimento da filiação, sem
contudo buscar constituir nova relação.
– A decadência, portanto, não atinge o direito do filho que busca o reconhecimento da verdade
biológica em investigação de paternidade e a consequente anulação do registro com base na falsidade deste.
– Em investigatória de paternidade, a ausência de citação do pai registral ou, na hipótese de seu
falecimento, de seus demais herdeiros, para a consequente formação de litisconsórcio passivo
necessário, implica em nulidade processual, nos termos do art. 47, parágrafo único, do CPC.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 987987/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe
05/09/2008)
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Contudo, quanto ao aspecto patrimonial, faz-se necessário estabelecer um limite temporal em nome da segurança jurídica, seja essa
limitação oriunda de lei, o mais recomendado, seja decorrente da atividade integrativa do aplicador do direito, na falta de regulamentação legal.
Poder-se-ia adotar a petição de herança como parâmetro, por
exemplo, que permaneceria limitada pelo prazo prescricional previsto
em lei17. Ocorre que, em se tratando de RA post mortem, sequer haveria
herdeiro ao tempo da abertura da sucessão.
Aqui, portanto, reside outro grande ponto de tensão, ou seja, a
definição do termo inicial para a contagem do decênio extintivo.
Entendo inicialmente não ser possível considerar pura e simplesmente o início da contagem como sendo o dia em que o filho do falecido
completaria 16 anos, data em que se tornaria relativamente incapaz (art.
198, I, do CC).  Isso porque, em nome da estabilidade das relações jurídicas, não se pode conceber que, por exemplo, passados aproximadamente
quarenta e 6 anos do falecimento do autor da herança, a partilha pudesse
ser invalidada.  Para tanto, bastaria que a RA fosse efetivada 20 anos após
o óbito, o que não seria cientificamente descartado.
A solução engendrada seria a seguinte: a) na hipótese de a RA
ocorrer dentro do lapso de 300 dias desde o falecimento do genitor,
aplicar-se-ia a presunção definida no art. 1.597, II, do CC, sujeitando-se o
interessado aos prazos ordinariamente previstos no Código Civil; b) em
se tratando de RA posterior ao lapso de 300 dias, iniciar-se-ia a contagem
do dia em que o interessado completaria 16 anos18, limitando-se, porém,
17

18

Na vigência do CC de 1916, o prazo prescricional era vintenário, por se tratar de ação pessoal (art.
177).  Em relação ao Código Civil em vigor, o lapso é de dez anos, por força do disposto no art. 205,
sem prejuízo da aplicação da norma de transição prevista no art. 2028, se for o caso.

CIVIL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE HERANÇA –
PRESCRIÇÃO – SUMULA N. 149, DO STF – ARTS. 5, I; 169, I; 177; E 1572, DO CC.
I – O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA FLUI A PARTIR DA ABERTURA
DA SUCESSÃO DO PRETENDIDO PAI, EIS QUE E ELA O FATO GERADOR; O MOMENTO EM QUE O
AUTOR COMPLETA DEZESSEIS ANOS DE IDADE E O LIMITE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
PREVISTA NO ART. 169, I, DO CÓDIGO CIVIL, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 5, I, DO MESMO
DIPLOMA LEGAL.
II – CONSOANTE ENTENDIMENTO AFIRMADO PELA DOUTRINA, “SE O TITULAR DO DIREITO
DEIXA DE EXERCER A AÇÃO, REVELANDO DESSE MODO SEU DESINTERESSE, NÃO MERECE PROTEÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO”.
III – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
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ao prazo máximo definido no item anterior, que seria de aproximadamente
26 anos19.
Em tais casos, não só estariam preservados os interesses patrimoniais
da prole futura, como também se homenagearia o princípio da segurança
jurídica, principalmente porque bastaria a manifestação de vontade do(a)
cônjuge ou companheiro(a) supérstite para que o procedimento de RA fosse
deflagrado20.
2.2 Pensão por morte

Apesar de a pensão por morte ser matéria ligada ao direito previdenciário, há inegavelmente uma pertinência temática com o direito civil,
já que o preenchimento de um dos requisitos para a percepção do benefício
exige não raramente o enfrentamento de questões envolvendo as relações
de parentesco.
O foco da análise será o mesmo — relação de filiação decorrente de
RA realizada após óbito do instituidor da pensão. Mas, diferentemente do que
ocorre com o direito à herança, no campo da pensão por morte, não haveria
grandes controvérsias ligadas aos institutos da prescrição e da decadência.
A decadência, encontrada no art. 103 da Lei 8.213/199121, não se
aplicaria, por se tratar de concessão de benefício previdenciário em favor
do filho superveniente. Sob o ponto de vista deste, não há revisão de ato
concessório, afastando-se qualquer discussão sobre o cabimento do prazo
previsto na citada norma.

19

20
21

(REsp 17.556/MG, rel. ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 17/11/1992, DJ
17/12/1992, p. 24242)
Interpretação conjunta do disposto nos arts. 198, I,e 205 do Código Civil.
Pressupõe-se, obviamente, a autorização expressa do(a) falecido(a).

Art. 103.  É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado
ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela
Lei 10.839, de 2004).
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda
e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas
pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código
Civil. (Incluído pela Lei 9.528, de 1997)
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Já a prescrição teria tratamento distinto, por se tratar de relação
de trato sucessivo, atraindo-se a aplicação do Enunciado 85 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça22.
A questão a suscitar maior reflexão refere-se à aplicação do princípio
do tempus regit actum, amplamente adotado pela jurisprudência, segundo o
qual os requisitos devem ser aferidos à época do óbito, segundo a legislação
então vigente23, inclusive quanto à existência de dependentes24, sendo certo
que, no caso de RA realizada após o óbito, o dependente não ostentaria tal
condição, havendo aparente descompasso com o citado princípio.
De certa forma, pode-se tomar emprestada parte da argumentação
utilizada no item anterior, já que a legitimidade para suceder também é
analisada quando da abertura da sucessão, que se dá no momento do óbito.
Aliás, não seria uma situação completamente nova.  Há casos em que
o instituidor da pensão falece antes mesmo do nascimento da prole. Tal fato
não elide o direito desta à pensão25.
22

23
24

25

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” (Súmula 85, Corte Especial, julgado em
18/06/1993, DJ 02/07/1993 p. 13283)

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito
do segurado.” (Súmula 340, Terceira Seção, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DESIGNADO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.032/1995. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A Egrégia Terceira Seção firmou já entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente
à época de sua ocorrência.
2. Em se tratando de segurada falecida sob a vigência da Lei 9.032/1995, não há falar em direito
adquirido de pessoa inválida designada à concessão de benefício de pensão por morte.
3. Ação rescisória julgada improcedente.
(AR 3.153/RJ, rel. ministra Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009,
DJe 09/04/2010)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MENOR. NASCIMENTO POSTERIOR AO ÓBITO
DO SEGURADO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA POSTULAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. EMBORA O ART. 74, DA LEI 8.213/1991, ESTABELEÇA QUE, SE O BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE NÃO FOR REQUERIDO NO PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DO ÓBITO, OS EFEITOS DA
CONCESSÃO SERÃO RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO, HÁ QUE SE INDAGAR SE HAVIA
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O componente que diferenciaria as situações aparentemente semelhantes seria o controle temporal, pelo(a) futuro(a) genitor(a), cônjuge ou
companheiro(a) supérstite, do fenômeno da procriação, porque somente deflagraria o procedimento de RA, quando entendesse conveniente e oportuno,
ao contrário da reprodução sem assistência, que se inicia através da vontade
concomitante de ambos os genitores. Mesmo assim, entendo que tal distinção
não acarretaria o afastamento do direito à percepção do benefício pelo dependente oriundo de RA post mortem.
Por uma questão de razoabilidade, contudo, o benefício seria devido a
partir do nascimento do descendente, sendo este o termo inicial mais próximo
possível da data do óbito26.
Dessa forma, estariam devidamente conciliadas as questões envolvendo
o momento da RA e o início do benefício, ou seja, a autarquia previdenciária não
ficaria à mercê da manifestação unilateral de vontade do interessado em deflagrar a RA, que seria o único responsável pela sua própria mora.  O dependente,
por sua vez, teria resguardado o seu direito à pensão a partir do nascimento,
bastando que o requerimento administrativo fosse formulado em até 30 dias,
aplicando-se analogicamente o disposto no art. 74, I, da Lei 8.213/199127.

26
27

ALGUM OBSTÁCULO À POSTULAÇÃO NAQUELE PRAZO.748.2132. SE A AUTORA, FILHA MENOR
DO SEGURADO, NASCEU DEPOIS DE SEU FALECIMENTO E RESTOU IMPRESCINDÍVEL, PARA A
POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO, O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE, A DEMANDANTE NÃO PODE SER PREJUDICADA EM RAZÃO DA DEMORA NA
APRECIAÇÃO DA DITA AÇÃO. 3. DIANTE DO PRECEITUADO NO ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI 8.213/1991, 5º, I, E 169, I, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZES
E, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SE TOLERA A
DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS FILHOS HAVIDOS OU NÃO DA RELAÇÃO DE CASAMENTO OU POR
ADOÇÃO. 103 PARÁGRAFO ÚNICO 8.213 169 CÓDIGO CIVIL 227 § 6º CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
4. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM ARBITRADOS DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO
NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE, EM SE TRATANDO
DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR, OS JUROS DE MORA DEVEM SER FIXADOS EM 1%
(UM POR CENTO) AO MÊS, COMPUTANDO-SE A PARTIR DA CITAÇÃO, E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER INTEGRAL, INCLUSIVE COM A INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 5.
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL TIDA COMO INTERPOSTA IMPROVIDAS. (279316 PE 000192584.2002.4.05.0000, relator: desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho (Substituto),
Data de Julgamento: 03/10/2002, Terceira Turma, data de publicação: Fonte: Diário da Justiça –
Data: 18/11/2002 – p. 1.163)
A controvérsia envolvendo o termo inicial da pensão por morte em favor de filho incapaz pré-existente — óbito ou requerimento administrativo — não será abordada neste ensaio.

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
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3 Conclusão
Ao longo deste breve ensaio, ficou demonstrado que a reprodução
assistida pós-morte trouxe desafios para o direito, a exigir dos operadores, à
falta de regras específicas ou adequadas, a realização de atividade integrativa
e/ou interpretativa que busque(m) solucionar problemas já detectados no
cotidiano.
Observou-se que o direito à herança deve ser reconhecido ao herdeiro superveniente.  Entretanto, em homenagem à segurança jurídica, há
limite temporal para que a pretensão deduzível em juízo seja manifestada,
na seguinte forma: a) na hipótese de a RA ocorrer dentro do lapso de 300
dias desde o falecimento do genitor, aplicar-se-ia a presunção definida no
art. 1597, II, do CC, sujeitando-se o interessado aos prazos ordinariamente
previstos no Código Civil; b) em se tratando de RA posterior ao lapso de 300
dias, iniciar-se-ia a contagem do dia em que o interessado completaria 16
anos, limitando-se, porém, ao prazo máximo definido no item anterior, que
seria de aproximadamente 26 anos.
No campo previdenciário, o princípio do tempus regit actum não
impede a concessão da pensão ao dependente nascido a partir de RA post
mortem, semelhantemente ao que ocorre com o direito à herança.  O benefício seria devido a partir do nascimento, bastando que o requerimento
administrativo fosse formulado em até 30 dias, aplicando-se analogicamente
o disposto no art. 74, I, da Lei 8.213/1991.
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Ativismo judicial e relações privadas
Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1

O tema “ativismo judicial” tem ocupado os principais debates na seara jurídica, em especial porque transita em temas cruciais que envolvem a
separação dos Poderes, a doutrina do checks and balances e outros princípios
constitucionais. Em um plano superficial, pode-se afirmar que existem os
defensores de uma postura proativa do Judiciário com vistas à concretização
de direitos fundamentais e aqueles, também preocupados com a efetividade
dos direitos, porém mais contidos na judicialização dos múltiplos conflitos.
As relações privadas não ficaram imunes a esta questão e nelas o protagonismo judicial também avançou ao se transferirem aos sujeitos privados
obrigações historicamente cobradas apenas do Estado. Praticamente não há
dissidência quanto à necessidade de efetividade das normas constitucionais.
Não se concebe a Constituição apenas como um documento ornamental. Se o
cumprimento dos direitos básicos é exigível ao Poder Público, de igual sorte
também aos entes privados.
As expectativas criadas pelo constituinte no amplo espectro de direitos fundamentais e o manancial de carências da população brasileira
fomentaram o apelo ao Judiciário como panaceia para os diversos problemas enfrentados nas áreas de saúde, educação, moradia, etc. É fato que a
eloquente inércia do Legislativo no provimento normativo de questões sensíveis provoca um inevitável distanciamento entre os interesses imediatos
da “política” e as reais demandas da sociedade civil. Incrivelmente, somos
bombardeados diariamente com notícias do comportamento político consumido pelo varejo de distribuições de cargos e favores em vez da formulação
das necessárias políticas públicas.
A magistratura foi acusada, por muito tempo, de ser omissa em face
das grandes demandas sociais (atrofia judicial). Atualmente, vivemos um
movimento inverso, no qual ela (magistratura) se movimenta em espaços
institucionais que, em tese, seriam dos Poderes Executivo e Legislativo. Daí
1
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se alertar sobre o fato de que o ativismo judicial é decorrente sobretudo da
paralisia institucional dos outros Poderes. A crescente judicialização das
políticas públicas, em áreas como saúde, previdência, educação, meio ambiente, etc., é resultante, regra geral, da inoperância daqueles estamentos
governamentais. Ponderável percentual de litígios que absorvem o Judiciário
nesta temática tem conteúdo repetitivo (demandas de massa), fomentando
a criação de instrumentos processuais aptos a solucionar os problemas, com
a lente na coletividade, buscando-se sempre a uniformidade das decisões.
Entretanto, não nos parece que este problema sistêmico possa ser
resolvido unicamente pelo magistrado, ainda que instrumentalizado com
todo um aparato processual voltado à celeridade e racionalização. É preciso
formular a pergunta essencial: qual o verdadeiro papel do Judiciário? O juiz é
dotado da expertise necessária para melhor definir políticas públicas em face
da inércia dos outros Poderes? Se a Administração, com todo o seu aparato
técnico, por vezes não consegue, o que dizer dos limites próprios dos autos
processuais? Ressalto, de qualquer sorte, que a crescente complexidade
do cotidiano das relações sociais exige um aprimoramento constante das
instituições públicas e, por vezes, uma ou outra, parece mais lenta neste
processo, merecendo a complementação da outra na definição da melhor
política estatal. Frise-se, de logo, que deve ser excepcional a atuação judicial
nas questões afetas primariamente aos outros Poderes.
Por outro lado, a atuação moderada e contida do julgador não pode se
confundir com o minimalismo a ponto de este fechar os olhos para a realidade
em ebulição que o cerca, tornando-o insensível aos reclamos legítimos dos
que clamam por uma solução urgente de suas carências materiais mínimas.
Veja-se o exemplo prosaico de fornecimento de medicamentos básicos, não
raro negado pelo Estado, apesar de proclamado este dever constitucional
no art. 196 da Carta Política.
A meu sentir, explicou, de forma simples e didática, o desembargador
federal Márcio Moraes, em entrevista concedida à revista Consultor Jurídico
sobre o tema, conforme transcrevo abaixo:
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ConJur – É antiga a discussão sobre até onde o Judiciário pode interferir na discricionariedade do Executivo sobre gestão. Existe um limite?
Márcio Moraes (2011) – Ainda não avançamos suficientemente nessa
matéria. Evidentemente, o critério de escolha das políticas públicas
é do Executivo, mas os excessos, os exageros, podem ser controlados
pelo Judiciário. Por exemplo, gastos com propaganda de governo. Em
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algumas hipóteses, isso pode ser um excesso que pode ser combatido
pelo Judiciário. Toda questão se põe, primeiro, na liberdade governamental de escolher políticas públicas e, depois, na razoabilidade dessas
políticas. Vejo essa matéria dentro da teoria do abuso de poder. Só o
Executivo pode escolher políticas públicas, mas há situações em que
ele abusa desse poder. Aí o Judiciário pode interferir, seja julgando
casos de ação, seja de omissão.

Discute-se bastante o problema da fundamentação inadequada dos
juízes no exercício de jurisdição, em regra sob o enfoque da razoabilidade. Há
muito receio do decisionismo (provimento judicial com base nas convicções
pessoais do magistrado) no exercício da jurisdição constitucional. Embora
tenha relevo, até porque as decisões judiciais devem estar impregnadas de
racionalidade, o certo é que enveredar cegamente por este debate implica
perder de vista a verdadeira causa, qual seja, a falta de medidas da alçada
elementar dos outros Poderes. É claro que a intervenção judicial, para assegurar direitos prestacionais, independentemente dos fundamentos expostos
na decisão, será sempre objeto de crítica, nem sempre esclarecida eventual
inação legislativa ou mesmo ação abusiva do Executivo. Ataca-se, sem rodeios, a legitimidade do juiz para definir qual a prioridade estatal, daí por
que se desenvolveram mecanismos interpretativos de controle do ativismo,
fundados nos seguintes critérios: a) mínimo existencial; b) reserva do possível (a Administração deve provar o limite orçamentário); c) razoabilidade
(proporcionalidade).
Erigem-se questionamentos acerca da legitimidade do Judiciário para
“intervir” em um espaço que seria propriamente dos outros Poderes, sob
o fundamento da legitimidade democrática e majoritária. O constitucionalismo e a democracia permeiam todo esse debate. A densidade deste tema
e o objeto a que se propõe este artigo não nos permitem nele aprofundar,
mas ouso afirmar que, mesmo em uma democracia representativa, nem todos são oportunamente alcançados pela atuação estatal, razão pela qual se
conclui pela necessidade de que o Judiciário seja chamado a corrigir certos
desequilíbrios e omissões.
O Judiciário brasileiro tem tido uma postura proativa não somente
nas questões envolvendo políticas públicas (distribuição de medicamentos),
fidelidade partidária, temas sensíveis a todos os poderes (nepotismo), mas
também em outro palco, mais especificamente no que diz respeito às relações privadas. Embora o principal destinatário das obrigações resultantes
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dos direitos fundamentais seja o Estado, nada obsta a incidência das normas
básicas nas relações privadas, o que a doutrina denominou de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Encontramo-la nas normas protetivas do
empregado, nas normas de proteção ao consumidor, mormente nos contratos
de adesão, no direito de resposta contra os órgãos de imprensa, na observância da ampla defesa no processo punitivo realizado por entes privados, etc.
A Constituição invade todos os ramos do direito. Não está a salvo,
portanto, o direito privado dos parâmetros constitucionais. A Constituição
não se limita a regular a dinâmica política e organizacional do Estado. Ela
não relega ao legislador ordinário civil a completa normação das relações
privadas, mas também as alberga. Observa Daniel Sarmento (2006, p. 49),
in verbis:
Com o surgimento do Estado Social, multiplicou-se a intervenção do
legislador no campo privado, assim como a edição de normas de ordem
pública que limitavam a autonomia privada dos sujeitos de direito em
prol dos interesses coletivos. A Constituição se projetou na ordem civil,
disciplinando, a traços largos, a economia e o mercado e consagrando valores solidarísticos, além de direitos diretamente oponíveis aos
atores privados, como os trabalhadores.

Assim, a Constituição, ao figurar também como regente da dinâmica
das relações privadas, procura garantir a eficácia das liberdades individuais
do cidadão em face do outro cidadão ou mesmo de pessoas jurídicas privadas,
que podem subjugar aquele pela sua supremacia econômica e/ou social. Esta
nova percepção relativiza a tradicional teoria da autonomia da vontade, haja
vista que a vontade individual do particular por vezes é indiferente diante
da hegemônica força impositiva de certos setores privados.  
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Contratos coligados: um fenômeno social
Marcelo Pires Soares1

1 Introdução
Não é possível compreender o direito sem antes considerar a realidade social sobre o qual se sustenta, uma vez que a norma jurídica tem na
dinâmica das relações sociais a sua principal matéria-prima. Tal assertiva
mostra-se verdadeira na medida em que, quanto mais complexas e instáveis
sejam essas relações, mais se exigirá da disciplina jurídica, que será adensada
para resolver os conflitos gerados pela convivência humana.
É certo que o direito, ao funcionar como mecanismo de controle
social, exerce influência sobre as pessoas, impondo modelos de conduta,
sob pena de sanção jurídica. No entanto, o que se pretende neste ensaio
é abordar a direção contrária dessa interação, ou seja, a realidade social
como condicionante do ordenamento jurídico. No direito civil contratual, a
ideia de que as relações sociais definem os contornos da disciplina jurídica
é bastante perceptível, sobretudo nos contratos coligados, sendo este o foco
de trabalho do presente texto.

2 Contratos coligados

A partir da análise da realidade, podem-se apontar três modalidades
de união contratual: a externa, a com dependência e a alternativa. Na primeira, os contratos são celebrados simultaneamente e no mesmo instrumento
jurídico, mas não há nenhuma relação de interdependência entre eles, que
seguem suas próprias regras. Na segunda, existe o nexo de dependência entre
os contratos, de modo que um aparece como razão de existir do outro. Já na
última, a reunião contratual está condicionada ao advento de certa condição,
o que importa ou na suspensão de ambos os contratos ou na permanência
em vigor de um e na suspensão de outro.
1
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A coligação contratual surge apenas na união de contratos com dependência, pois, nessa hipótese, os contratos se completam, havendo um
entrelaçamento para constituir uma unidade econômica. Não há a coligação
quando a reunião é externa ou extrínseca, cujos contratos, conforme Orlando Gomes (1959, apud MARINO, 2009, p. 94), “nem se completam, nem se
excluem”, porque não existe dependência entre eles, mas mera conveniência
em discipliná-los em um mesmo instrumento. Também não ocorre coligação
contratual na união alternativa, já que, se implementada ou frustrada a condição, os contratos não se aproximam, mas se excluem, impondo a aplicação
do regime daquele que subsiste.
São dois os elementos da coligação contratual: a pluralidade de contratos e o vínculo de dependência. A pluralidade contratual permite diferenciar a coligação de outras figuras jurídicas, como o contrato misto, o qual
resulta da combinação de elementos de diferentes contratos ensejando o
aparecimento de nova espécie contratual não prevista em lei. Desse modo,
ao contrário da coligação, no contrato misto, há um só contrato caracterizado
pela unidade de causa.
O vínculo de dependência configura uma relação de subordinação,
que pode ser bilateral, se os contratos dependem mutuamente uns dos outros, ou unilateral, se apenas uns estão condicionados aos demais. Por causa
desse vínculo, a coligação contratual gera determinados efeitos no cumprimento do negócio celebrado, de forma que a dissolução de um dos contratos
ocasiona a do outro, bem como o contratante prejudicado com a inexecução
de um pode alegar exceção de contrato não cumprido quanto ao restante.
Segundo Francisco Marino (2009, p. 104), conforme a natureza desse
vínculo de dependência, existem três espécies de coligação: a legal, a natural
e a voluntária. A legal ou ex lege é a imposta por simples força de lei. Já a coligação natural é a que deriva da própria natureza acessória típica de um dos
contratos. Por fim, a coligação voluntária corresponde à reunião contratual
em virtude da vontade das partes.
Diante disso, parte da doutrina define os contratos coligados como
“os que, por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles
ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em uma
relação de dependência unilateral ou recíproca” (MARINO, 2009, p. 99). Tal
conceito, a despeito do reparo o qual mereça sofrer, salienta a essência dos
contratos coligados, que consiste na relação de dependência que deve existir
para justificar a reunião contratual.
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3 Contratos coligados como resultado da realidade socioeconômica
O direito é reflexo da realidade social subjacente. Ele incorpora os
valores morais e éticos da sociedade — a qual disciplina — e busca alcançar
os objetivos por ela previamente estipulados. Não há como dissociar direito
e realidade, sendo certo que a força da norma jurídica decorre da própria
necessidade social que fundamenta a sua existência. Nesse sentido, Miranda
Rosa (2004, p. 44) pontua que “a mudança social, que opera em escala planetária, repercute, assim, sempre na transformação do direito”.
Mostram-se evidentes os condicionamentos socioculturais da normatividade jurídica (ROSA, 2004, p. 44), constituindo um deles o modo de
circulação da riqueza na sociedade. A forma como ocorrem as transações
econômicas reverbera claramente sobre a disciplina jurídica da matéria
contratual, importando a construção de novas regras e princípios jurídicos
de acordo com as exigências do mercado.
Tal premissa encontra ressonância na ideia de que o contrato, antes
de ter existência jurídica, expressa uma operação econômica derivada do
ajuste de vontades. Segundo Enzo Roppo (2009, P. 11), “o contrato é a veste
jurídico-formal de operações econômicas. Donde se conclui que onde não há
operação econômica, não pode haver também contrato”. Com efeito, mesmo
que as partes fixem obrigações nos termos da lei, o contrato estará descaracterizado se faltar transferência de riqueza ou patrimonialidade na operação.
O contrato desempenha a função de centro da vida econômica, por
intermédio do qual se realizam os mais variados negócios. Ele permite a
composição de interesses conflitantes mediante o estabelecimento de prestações entre as partes, viabilizando a transferência de riquezas dentro da
sociedade. Esse efeito econômico do contrato é também identificado por
Orlando Gomes (apud FRANCO, 2011, p. 37), que o conceitua como sendo
“todo acordo de vontade destinado a construir uma relação jurídica de natureza obrigacional, com eficácia patrimonial”.
A noção de contrato como operação econômica, apesar de ser criticada, uma vez que a interpretação contratual não só considera a transferência
de bens, mas também a valora, atribuindo-lhe sentido específico, demonstra
que os contratos coligados constituem um fenômeno social, visto que, realizadas as necessárias ampliações na análise, eles refletem igualmente o conjunto
complexo e plurilateral de operações econômicas existentes na sociedade.
Por sinal, as espécies de coligação contratual apresentam-se diretamente
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proporcionais à capacidade humana de desenvolver novas operações econômicas e de aperfeiçoar as já existentes (MARINO, 2009, p. 1), correspondendo
a uma tradução do nível de desenvolvimento socioeconômico.

Além disso, a coligação contratual caracteriza-se pela dependência
concreta entre os contratos envolvidos, não podendo a lei ser determinante
para a reunião. Conquanto possa ser estabelecida por disposição legal, ainda
assim a coligação contratual deve ter por base a realidade socioeconômica
que representa, tendo em conta que os contratos apresentam-se coligados
na medida em que, na prática negocial, de fato, uns têm como causa de existir
outros.
A lei não é, por si só, parâmetro para instituir a coligação contratual,
porque, sendo livre o ordenamento para definir entre contratos a relação
que se entende mais conveniente, a dependência tão necessária à sua caracterização, se fundamentada em simples comando legal e não na realidade
econômica, não passaria de mera aparência e formalidade imposta pelo
sistema, transmudando os contratos coligados em resultado do alvedrio do
legislador.
Destarte, em que pese o pensamento contrário de parte da doutrina (MARINO, 2009, p. 104), o mais acertado é depurar o conceito acima e
definir os contratos coligados mediante o simples reconhecimento na reunião contratual da presença de uma relação concreta de dependência, a ser
revelada pela análise do contexto negocial, não sendo suficiente que esteja
estabelecida na lei, como acontece na coligação legal.

Ressalte-se que os contratos coligados não dispõem de uma disciplina
jurídica delimitada, haja vista que estão inseridos exatamente no debate relativo à tentativa de conciliação entre os modelos positivados e a realidade
social. Embora muitas vezes possam corresponder a uma pluralidade de
tipos legais individualmente considerados, eles se apresentam, na verdade,
como um todo, constituindo uma unidade econômica autônoma.
Essa reflexão evidencia a função crítica desempenhada pela coligação
contratual em relação à disciplina abstrata dos modelos legais, que se expõe
incapaz de antever todas as situações concretas e insuficiente para suprir
adequadamente as necessidades sociais, reforçando a ideia de que impende
compreender o direito por meio da realidade concreta, ou seja, no particular,
das modernas e complexas operações de circulação de riqueza.
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A realidade social como condicionante também é revelada pela análise do processo de interpretação jurídica aplicado à espécie. Entre os métodos
hermenêuticos que buscam revelar o sentido da norma, destaca-se o fim
negocial como relevante e indispensável critério para debelar os conflitos
relativos à matéria contratual. O fim negocial é o propósito que se pretende
alcançar com o contrato, tratando-se do resultado prático e concreto a ser
produzido.
No âmbito dos contratos coligados, o exame do fim negocial mostra-se
essencial para identificar supostos modelos interligados, aplicar o regime
jurídico correto e definir os efeitos jurídicos da reunião. Não se pode considerar caracterizada a coligação contratual sem antes ter em conta o fim
concretamente pretendido com a reunião dos contratos. Na lição de Antonio
Junqueira de Azevedo (1986, apud MARINO, 2009, p. 95), “somente o fim
concreto dá o entendimento das cláusulas negociais e esclarece, nos casos
de negócios interligados, o sentido de cada um”.
Como se observa, o fim negocial adotado como critério de interpretação confirma o condicionamento da coligação contratual à realidade social.
A importância dessa finalidade concreta para compreender os contratos
coligados fica aclarada no julgamento do Recurso Especial 985.531-SP pela
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, noticiado no Informativo
405. A propósito:

CONTRATOS COLIGADOS. AFASTAMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO. A
questão cinge-se em verificar se o contrato de financiamento que aparelha a execução que originou os presentes embargos ostenta força
executiva. O Tribunal de origem, com base no exame das cláusulas
contratuais, consignou que o contrato de financiamento se destinou,
exclusivamente, à aquisição de produtos da Companhia de Petróleo,
havendo sido firmado com o propósito de incrementar a comercialização dos produtos de sua marca no posto de serviço, obrigando-se
o posto revendedor a aplicar o financiamento recebido na movimentação do posto. O acórdão recorrido extraiu a conclusão de que as
prestações assumidas pelas partes nos contratos de financiamento e
de fornecimento de produtos são interdependentes, considerando evidenciada a conexão entre os contratos. Considerando que a finalidade
das partes ao celebrar o contrato de financiamento, no caso concreto,
era, em última análise, fomentar a atividade principal de distribuição
e revenda de combustíveis, mostra-se evidente a relação de interdependência entre os contratos, a ensejar a possibilidade da arguição
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da exceção de contrato não cumprido, nos termos dos arts. 1.092 do
CC/1916, 582 e 615, IV, do CPC, independentemente da existência de
cláusula expressa. Efetivamente, é justamente a existência de obrigações recíprocas e interdependentes que dá azo à arguição da exceção
de contrato não cumprido. Concretamente, a existência de discussão
acerca do cumprimento das obrigações recíprocas pactuadas entre as
partes afasta a força executiva do título, tornando-o inapto a aparelhar
a presente execução. REsp 985.531-SP, rel. min. Vasco Della Giustina
(desembargador convocado do TJ-RS), julgado em 01/9/2009.

4 Conclusão
Os contratos coligados constituem um fenômeno social, pois expressam a complexidade e plurilateralidade das operações econômicas existentes
na sociedade, apresentando-se como consequência natural da realidade.
Ademais, a relação de dependência entre os contratos coligados não pode
estar fundada só na lei, sob pena de configurar mera formalidade do sistema
ou conveniência do legislador; assim como a correta interpretação jurídica
dada à hipótese deve considerar sempre o fim concreto perseguido com a
reunião contratual.
Posto isso, os contratos coligados merecem ser entendidos como
aqueles que se encontram reunidos por uma relação concreta de dependência, a ser revelada pela análise do contexto negocial, não sendo suficiente
para tanto a simples determinação da lei.
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A usucapião de bens pertencentes a empresas públicas
Marcelo Stival1

Introdução
O estudo tem como fio condutor a análise da im/possibilidade de a
prescrição aquisitiva incidir sobre bens pertencentes às empresas públicas,
através da aplicação sistemática das normas constitucionais e civis.
Busca-se então traçar um paralelo crítico entre o pensamento daqueles que defendem a possibilidade e o posicionamento adverso de maneira
a dar ao leitor subsídios mínimos para situar-se diante da reflexão que ora
se propõe.

Desenvolvimento

A farta doutrina é diáfana em pronunciar a impossibilidade da prescrição aquisitiva sobre bens públicos. Nesse sentido Arnaldo Rizzardo (2007,
p. 249) relata que “quaisquer bens podem ser objeto da usucapião, desde
que não sejam públicos e se encontrem no comércio”.

Nesse sentido, nada mais se faz do que dar alarde ao mandamento
contido no art. 191, parágrafo único2, da Constituição Federal. Destarte, da
leitura, a contrario sensu do mandamento trazido na supracitada norma,
em conjunto com os regramentos da usucapião na legislação civil, podemos
extrair que os bens privados, ou melhor dizendo, os bens pertencentes aos
entes privados, são passíveis de serem adquiridos através da usucapião, caso
preenchidos os requisitos legais contidos no ordenamento pátrio.
Tal corolário, somado ao comando contido no art. 173, § 1º, II, da Carta Magna (que impõe às estatais a sujeição ao regime jurídico das empresas
privadas) fomentaria a conclusão de que os bens pertencentes às empresas
públicas são passíveis de serem adquiridos pela usucapião, conclusão essa
que, como veremos, merece ser visualizada cum grano salis.
1
2

Juiz federal substituto.

Art. 191, parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
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Primeiramente, convém reconhecer que certos bens, mesmo sendo
pertencentes a empresas públicas, ou seja, sujeitas ao regime das empresas
privadas, encontram-se afetados a uma finalidade pública determinada. O
exemplo que logo vem à mente são os bens pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Desta feita, tomando como paradigma a impossibilidade de usucapião
de bens públicos, desenvolve-se o pensamento de que os bens das empresas
públicas, em que pese ser esta uma entidade privada por disposição constitucional, são equiparados aos bens públicos quando estão afetados a uma
finalidade pública.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a recepção
do Decreto Lei 509/1969 pela ordem constitucional vigente, entendeu, no
julgamento do RE 220.906-DF, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, a ela se aplicando
a regra da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços.
A ratio desse posicionamento da nossa suprema corte reside no fato
de que os entes que não exercem atividade econômica não estão sujeitos à
normatização aposta no art. 173 da Carta Constitucional, em especial no que
concerne à sujeição parcial ao regime privado.
Nesse caso em específico, concluiu o STF, tendo em vista a natureza
jurídica da EBCT ser similar à da Fazenda Pública, que a penhorabilidade de
seus bens afetaria sobremaneira a sistemática aposta no art. 100 da Constituição Federal, ou seja, violaria o sistema de precatórios.
Por conseguinte, por amor à coerência, pensamos que o mesmo posicionamento deveria ser adotado caso tal órgão seja chamado a manifestar-se
sobre a usucapião de bens de empresas públicas que prestam serviço público
e não atividade econômica.
Em outro precedente, na Apelação Cível 0007710-19.1999.4.01.3500/
GO, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu-se pela impossibilidade
da usucapião de bens de empresas públicas, quando tais bens estão afetados
à promoção de determinada política pública.
Nesse caso em especial, consagrou-se a impossibilidade de usucapião
dos imóveis que, financiados pelos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, permanecem em nome da Caixa Econômica Federal, tendo em vista
que tais bens teriam uma destinação específica, ou seja, a implementação
da política habitacional, através do SFH. Tal problemática geralmente surgia
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quando o mutuário, por razões diversas, interrompia os pagamentos das
parcelas de financiamento sem desocupar o imóvel.
Diante dessa situação, decidiu-se o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região pelo afastamento do caráter privado do bem, reconhecendo-lhe uma
condição diversa, afastando, in casu, a usucapião.

Ante o exposto, mesmo que o foco dos dois precedentes trazidos
acima seja diferente, a ideia central permanece congênere, passando necessariamente pelo caráter publicista de alguns dos bens da empresa pública,
em especial os que estariam afetados a um interesse mais saliente do que o
puramente particular.

Em outras palavras, em princípio, quando bens de empresas privadas
estão ligados a uma finalidade pública, por apego à velha máxima de que
o interesse particular cede espaço ao interesse público, o entendimento
manifestado pelos tribunais pátrios vem se inclinando no sentido de apor
óbices à prescrição aquisitiva.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prestação de atividade econômica pela empresa pública é regra e não exceção. Sobre o tema Cretella
Junior assim pronunciou-se:

No Brasil a empresa pública é criada, originariamente, para o desempenho de atividade econômica, de natureza comercial ou industrial.
Assim diz a lei. Nessa hipótese, a empresa pública não se inclui entre
as entidades da Administração indireta, já que, em virtude do serviço
prestado, concorre com o particular no desempenho de atividades
atípicas — comércio e indústria —, inerentes ao cidadão comum (CRETELLA JUNIOR, 2000, p. 300).

Ainda, mais adiante é categórico em afirmar que “[...] a empresa pública é classificada como entidade da Administração indireta, quando, por
exceção, for prestadora de serviços públicos”. (CRETELLA JUNIOR, 2000,
p. 301)
Nesse mesmo viés, não se pode olvidar que o direito de propriedade
também possui sede constitucional, caracterizando-se, inclusive, como direito fundamental, aposto no art. XXX da Constituição Federal. Em que pese
não se tratar de um direito absoluto como já fora considerado em tempos
pretéritos, o direito de propriedade muitas vezes pode ser entendido como
longa manus da dignidade da pessoa humana, elemento basilar da República,
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uma vez que o retrata sobremaneira a concretização do direito à moradia,
também positivado na Constituição Federal.
Diante da moldura que ora se traça, acrescido da percepção de que o
direito, em nosso século, constitui um sistema aberto de valores, carece ressaltar que, quando nos deparamos com um choque de princípios (direito de
propriedade e dignidade da pessoa humana vs. impossibilidade de usucapião
de bens públicos e supremacia do interesse público sobre o particular), convém realizar um exercício de ponderação de forma a harmonizar o conflito.
Assim sendo, seria inconveniente indicar um modelo hermenêutico
que sirva como parâmetro para a solução de todos os casos que tratem do
tema, uma vez que não se pode prever o resultado da aplicação de um mandamento de otimização, como é o caso da técnica da ponderação.

Conclusão

A complexidade da sociedade em que vivemos faz saltar aos olhos um
incontável plexo de situações. Portanto deve o operador do direito analisar
o caso concreto de modo a perquirir se existe finalidade pública para o bem
do ente da administração indireta que faça atrair a aplicação do princípio
da primazia do interesse público sobre o privado.
A questão ora brevemente sopesada também deve ser vista pelo ângulo dos direitos fundamentais tendo em vista o efeito irradiador das normas
constitucionais que possuem ingerência manifesta sobre o direito privado
como um todo.
Para concluir, ousamos articular que a resposta para a solução da
temática apreciada neste breve estudo deve ser obtida através da análise
do caso concreto, cabendo ao intérprete utilizar-se do bom senso para fazer
emergir uma solução casuística, fazendo sobrepor ora os interesses pluralísticos ora o interesse particular.
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Tempo de espera em fila de banco e direito a indenização
Marcos Antonio Maciel Saraiva1

1 Introdução
O tempo e sua contagem sempre despertaram o interesse do ser
humano.

Sociedades muito antigas desenvolveram diversos tipos de calendário e de instrumentos de marcação do tempo na tentativa de aferir, com
precisão, essa grandeza.
Por sua vez, segundo a chamada lei da oferta e da procura, regra
básica da economia, o valor ou preço de algo está relacionado de forma inversamente proporcional à sua disponibilidade no mercado e diretamente
à sua demanda.

Não é de hoje que o tempo, ou sua disponibilidade, se transformou
em ativo escasso na vida de qualquer indivíduo, motivo pelo qual nunca foi
tão atual a frase: “tempo é dinheiro”.
O direito não ficou indiferente e inerte a tal situação, tanto que a
razoável duração do processo foi expressamente positivada como garantia
constitucional por meio da EC 45/20042.

O valor econômico que se dá ao tempo foi essencial para o investimento em tecnologias relacionadas à telecomunicação e à prática de atos
que não demandam o deslocamento do interessado.
1
2

Juiz federal substituto.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Ainda na seara jurídica, a presença física em vários atos forenses foi
relativizada pelo processo eletrônico3 e pela teleconferência4. Talvez, num
futuro próximo, seja difícil explicar a um jovem aplicador do direito sobre
a antiga necessidade de comparecimento do advogado ao fórum para protocolizar uma petição.
A tecnologia também modificou a forma de relacionamento das
instituições financeiras com seus clientes. Ainda que a grande maioria das
operações bancárias possa ser realizada por telefone, internet ou terminais
de autoatendimento, algumas demandam o comparecimento às agências
bancárias.
Sendo outro postulado da economia aquele segundo o qual as demandas são ilimitadas, mas são finitos os recursos aptos a supri-las, não
é raro que haja poucos empregados da instituição financeira disponíveis
para o atendimento de clientes no interior das agências. Por consequência,
torna-se necessário esperar o atendimento em fila.
A situação do tempo de espera nessas filas, de tão relevante, já ensejou atitudes do Poder Legislativo e multiplica os processos que chegam
ao Judiciário.
Visando abordar a questão sobre o prisma jurídico, o presente artigo
analisará os principais aspectos acerca da possibilidade de responsabilizar
civilmente as instituições bancárias em decorrência do tempo de espera
em filas.

2 Desenvolvimento

2.1 Responsabilidade civil extracontratual
Em sua obra, Teoria geral do dano, o civilista Sílvio Neves Baptista
(2003, p. 59) define responsabilidade civil como a relação obrigacional decorrente do fato jurídico dano, na qual o sujeito do direito ao ressarcimento
é o prejudicado e o sujeito do dever o agente causador ou o terceiro a quem
a norma imputa a obrigação.
3
4

Lei 11.419, de 19/12/2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11419.htm>. Acesso em: 13 ago. 2012.

Lei. 11.900, de 08/01/2009. <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Lei/L11900.htm>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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A partir dessa definição, pode-se inferir que os pressupostos para a
existência do dever de indenizar são os seguintes: a) um fato jurídico antecedente; b) dano, ou fato jurídico danoso; c) o nexo de causalidade entre o
fato antecedente e o dano; d) a imputação da responsabilidade ao sujeito
causador ou a terceiro (BAPTISTA, 2003, p. 65).
Sobre o fato jurídico antecedente, este pode ser um comportamento
omissivo ou comissivo, lícito ou ilícito, desde que gere o evento danoso.
Com efeito, ainda que a conduta praticada seja ilícita, não haverá dever de
indenizar se inexistir o dano.

Ainda sobre esse pressuposto, é relevante distinguir a responsabilidade civil subjetiva da objetiva.

Tal diferenciação leva em conta a necessidade de se demonstrar a
ocorrência de culpa, ou seja, a transgressão a dever jurídico, no fato jurídico
antecedente. Na responsabilidade subjetiva, diferentemente da objetiva, é
necessária a demonstração de culpa.

Quanto ao dano, conquanto não haja dever de indenizar sem a sua
ocorrência, há situações em que, excepcionalmente, o fato, conquanto lesivo,
não gera responsabilização. Com efeito, a verificação de culpa exclusiva da
vítima, legítima defesa, caso fortuito ou força maior podem ter o condão de
afastar a responsabilização.
Isso porque não haverá responsabilidade civil se o prejuízo decorrer
de fato que não pode ser atribuído como causa do dano, ou seja, se não houver
nexo de causalidade entre o fato jurídico antecedente e o dano.

Por fim, a imputabilidade é a atribuição de poder ou dever a alguém
para responder por determinado fato jurídico (BAPTISTA, 2003, p. 67). Em
geral, refere-se a quem deu causa ao dano, havendo, entretanto, casos em
que a lei atribui à terceira pessoa a responsabilidade pela indenização, como
se verifica nas hipóteses previstas no art. 932 do Código Civil5.
5

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro,
mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;
V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.
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2.2 Das espécies de dano
Conforme já explanado, o dano é elemento central da responsabilidade civil. Sem a ocorrência daquele, não há o que se indenizar, mesmo que
se esteja diante de conduta ilícita.
Quanto à natureza do bem violado, o dano se classifica em patrimonial
(quando afeta de forma negativa o conjunto de relações jurídicas economicamente apreciáveis de outro sujeito de direitos) ou extrapatrimonial (quando
atinge bens da personalidade).
Os danos patrimoniais, também chamados materiais, possuem uma
subclassificação de acordo com a sua extensão. No caso de não afetarem a
atividade do ofendido ou a sua possibilidade de ganho, o dano é classificado
como emergente ou positivo. Por outro lado, se houver lesão ao potencial
de rendimento futuro, o dano será cessante ou negativo.
Os danos morais, diferentemente, se caracterizam pela ocorrência de
vexame ou constrangimento perante terceiros; de intenso abalo psicológico
capaz de causar aflições ou angústias extremas ao lesado.
Em regra, para que seja deferido o direito à indenização pleiteada,
o lesado tem de comprovar o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial sofrido. Ocorre que, em algumas situações, não se faz necessário se investigar
a efetiva lesão ao direito de personalidade, uma vez que esta fica clara pela
simples apresentação do fato jurídico precedente.
Nesses casos, o dano moral é presumido (in re ipsa), não sendo, portanto, necessário comprovar a existência do dano. Nesse sentido é a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça acerca da inscrição indevida em cadastro
de inadimplentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
TESE NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO OBSTADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1 – Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re ipsa.
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(AgRg no AREsp 112.213/SP, rel. ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 03/04/2012.)

2.3 Tempo de espera na fila e a ocorrência de dano

Não pairam dúvidas acerca da incidência das normas de defesa do
consumidor às relações jurídicas formadas pelas instituições financeiras e
seus clientes6.
Assim, os bancos devem respeitar todos os direitos do consumidor,
fornecendo produtos e serviços de forma eficiente e segura. A eficiência na
prestação dos serviços, todavia, não envolve apenas o que é fornecido, mas
como se dá esse fornecimento.
Conforme exposto no tópico introdutório, o tempo é ativo escasso
atualmente, sendo assim, num mercado de livre concorrência, as empresas
que fornecem o serviço com maior comodidade aos usuários tendem a manter e aumentar sua clientela. Por consequência, as instituições financeiras
precisaram desconcentrar a prestação de seus serviços, seja por meio de
terminais de autoatendimento ou pela possibilidade de utilização da internet
e de telefones para a realização de transações bancárias com maior agilidade
e comodidade.
Todavia, tais avanços não foram suficientes para suprimir a necessidade de comparecimento do consumidor à agência bancária para a realização
de algumas transações.
Ocorre que a crescente demanda de clientes normalmente não é
acompanhada de forma imediata pelo incremento da estrutura física e de
pessoal para atendê-la. Tal situação se mostrou tão relevante que não foram
poucos os estados e municípios que, fazendo uso da competência legislativa
prevista, respectivamente, no art. 24, VIII7, e no art. 30, I, da Constituição
6

7

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
[...]
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista. (Grifo nosso.)
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
[...]
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Federal8, passaram a normatizar o tempo máximo de espera em filas de
instituições bancárias.
Ressalte-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, já reconheceu a competência dos municípios para a expedição de normas sobre essa matéria. Veja-se:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610221 RG, relator(a): min. Ellen
Gracie, julgado em 29/04/2010, DJe-154, divulg. 19/08/2010, public.
20/08/2010, ement. VOL-02411-05 PP-01137.)

A edição dessas normas, impondo aos bancos uma obrigação de fazer,
consistente na prestação de serviços de forma célere e adequada, fez com
que alguns consumidores entendessem que o simples descumprimento do
prazo legal ensejaria o direito a uma indenização.
No entanto, em tópicos anteriores, ressaltou-se que a ocorrência de
dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, é imprescindível para que
haja o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, do
dever de indenizar.
Dessa maneira, não é a simples conduta ilícita do banco, de não respeitar o limite de tempo estabelecido para o atendimento, que importará o
reconhecimento de sua responsabilidade civil para com o consumidor. Para
tanto, deverá haver comprovação da ocorrência de dano patrimonial ou
extrapatrimonial suportado pelo indivíduo que esperou na fila9.
O ilícito poderá importar a aplicação de penalidades administrativas,
previstas nas leis que regulam o tempo máximo de espera na fila, mas apenas
a ocorrência do dano viabiliza o reconhecimento do direito do consumidor
à indenização.
8
9

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Grifo nosso.)

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;

Destaque-se que o art. 6º, VIII, do CDC, prevê, em benefício do consumidor, a inversão do ônus da
prova no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
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Assim, em caso de lesão patrimonial, o banco poderá ser condenado
a ressarcir os danos emergentes ou os lucros cessantes do consumidor, caso
presentes os demais pressupostos para caracterizar sua responsabilidade
civil.
Para tanto, o magistrado deverá levar em consideração se o tempo de
espera ultrapassou os limites do razoável, se não havia outros meios menos
onerosos postos à disposição do consumidor para concluir a transação, ou
a ocorrência de situações excepcionais.
Nesse ponto, é relevante ressaltar que o tempo máximo de espera
previsto em lei é parâmetro seguro para balizar o planejamento do consumidor e, se este arcou com prejuízos decorrentes do tempo de espera na fila,
tem direito a indenização.
Para exemplificar, imagine-se o caso de consumidor que aproveita o
horário do almoço para efetuar transação bancária que só pode ser realizada
no interior da agência, como o saque de uma vultosa quantia em dinheiro,
em local cuja lei municipal estabelece em trinta minutos o tempo máximo
de espera por atendimento. Se o tempo de espera ultrapassa tal interstício
e, em razão disso, comprovadamente o consumidor deixa de concluir um
negócio, pode o banco ser condenado a indenizá-lo pelas perdas sofridas.
Em relação ao dano moral, o jurista Yussef Said Cahali (1998, p. 520)
afirma que este decorre do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais
e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por
bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.
É sabido que os simples aborrecimentos, contrariedades e frustrações
da vida cotidiana não ensejam o reconhecimento de dano moral. Ainda que
aguardar atendimento em filas não seja situação agradável, tal dissabor é
comum na vida em sociedade e não é exclusividade do serviço prestado pelos bancos, situação essa que deve ser ponderada antes de se concluir pela
ocorrência do dano extrapatrimonial.
Sobre o assunto, já se posicionou o colendo Superior Tribunal de
Justiça. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO
DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.

1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem o condão de
expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não
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havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar
aflições ou angústias extremas.
2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1422960/
SC, rel. ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
27/03/2012, DJe 09/04/2012)

Entender que o fato de aguardar pelo atendimento em filas não seja
uma excepcionalidade, entretanto, não importa afirmar ser improvável o
reconhecimento de dano moral. Isso porque, se o estabelecimento bancário
não proporciona condições adequadas de conforto para a espera, a exemplo
de ventilação, limpeza, segurança, oferecimento de água, existência de cadeiras e sanitários, não há dúvidas de que a demora no atendimento pode
ensejar a responsabilização.
Também aqui deve ser ponderado se o serviço buscado não poderia
ser obtido por um meio mais acessível ao consumidor, como o telefone, a
internet ou os terminais de autoatendimento.
Tal ressalva se dá em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, que
possui por consectário o dever de mitigar as perdas (duty to mitigate the
loss), segundo o qual o suposto lesado não pode agir de modo a criar ou incrementar para si situação de prejuízo. Desse modo, se, injustificadamente,
o consumidor escolheu a forma mais onerosa para seu atendimento, não
poderá se beneficiar dessa escolha.

3 Conclusão

Conquanto normalmente caracterize mero dissabor cotidiano esperar em filas pelo atendimento em instituições bancárias, não são poucos
os estados e municípios que, em face do interesse local, editaram leis para
coibir os excessos que prejudicavam os consumidores.
Todavia, ainda que a violação dessas leis enseje a aplicação de sanções
por parte do ente municipal, não acarreta, de forma automática, o reconhecimento do dever de indenizar o consumidor. Tal ocorre porque a existência
do dano é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil
extracontratual.
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Assim, apenas comprovado o dano patrimonial ou extrapatrimonial
e os demais pressupostos (fato jurídico antecedente, nexo de causalidade e
imputabilidade) de acordo com as regras processuais aplicáveis à espécie,
poderá ser imposto o dever de indenizar à instituição bancária.
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Breves considerações acerca da prescrição da pretensão de
ressarcimento civil em face da Fazenda Pública
Marllon Sousa1

Introdução
Conforme clássica definição conceitual, o Estado nada mais é que
uma sociedade política e juridicamente organizada, estabelecida em determinado território.

Diz-se juridicamente organizado porque o Estado é estruturado a
partir de um complexo sistema de normas, dotadas de vigência, validade
e eficácia, capazes de regular as relações cotidianamente realizadas pelos
integrantes da comuna.
Tais normas, cuja acepção aqui adotada, em seu mais amplo sentido,
abarca as regras e princípios (ALEXY, 2010, p. 137-140), estabelecem uma
série de direitos e deveres, aos quais devem obediência os jurisdicionados,
sob pena de incorrerem na respectiva sanção.

Feitas estas brevíssimas considerações preliminares, cumpre ressaltar, também de forma singela, que, assim como o ser humano, os direitos
e as expectativas de direito seguem um ciclo vital, cujo início ocorre com
o nascimento do direito ou da pretensão, passando pelo termo no qual é
possível usufruir o direito auferido ou exigir o cumprimento da pretensão;
cuja morte jurídica ocorre com o perecimento do direito ou com a perda da
pretensão.
Em relação a este último ponto, ou seja, da perda da pretensão é que
se restringirá o assunto do presente artigo.
Contudo, é mister registrar que o exame a seguir será ainda mais pontual, posto imiscuir-se em um aspecto específico da perda da pretensão, qual
seja, a chamada prescrição da reparação civil em face da Fazenda Pública.
1

Juiz federal substituto.
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Para tanto, serão tecidas breves considerações a respeito da prescrição como instituto jurídico, buscando-se apontar seus delineamentos gerais,
bem como a diferença entre matérias que, apesar de diversas, lhe sejam
correlatas, aqui se fazendo referência à decadência e à preclusão.
Em seguida, serão abordadas as duas principais correntes sobre o
prazo para se exercer a pretensão de reparação civil em face da Fazenda
Pública, com o recente posicionamento do STJ sobre o assunto, Corte esta
responsável pela última palavra quando se fala em interpretação da legislação infraconstitucional.
Ao final, sem o intuito de constituir verdade absoluta, será apresentada a posição do subscritor do presente texto em relação ao assunto tratado,
buscando subsidiar o leitor, a fim de que forme opinião própria sobre tema
de grande relevância para o cenário jurídico pátrio e diuturnamente debatido
nos tribunais nacionais.

Noções sobre o instituto da prescrição e seu cotejo com a
decadência e a preclusão
A prescrição é matéria diretamente ligada à existência de um direito
subjetivo; ou seja, uma posição jurídica conferida pelo ordenamento jurídico, outorgando ao sujeito a pretensão, em caso de violação. Portanto, sem a
violação de um direito subjetivo, não se fala em nascimento da pretensão e,
por consequência, do início do prazo prescricional.
Destarte, conforme célebre doutrina (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p.
638-641), nascida do direito à prestação violada, a prescrição traduz o poder
jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da
pretensão. Se o prazo prescricional já se extinguiu, o credor tem o direito de
ação, mas não tem mais a possibilidade de coercitivamente exigir o direito
lesado.
Noutro giro, a decadência está diretamente relacionada à existência
dos chamados direitos potestativos, que conferem ao seu titular uma posição
jurídica decorrente tão somente da manifestação de vontade no prazo descrito em lei ou convenção das partes, sem nenhuma relação com a violação
ao direito assegurado.
Por sua vez, a preclusão é a perda de um poder jurídico processual,
podendo estar relacionada tanto ao juiz, quanto às partes, não se confundindo
sobremaneira com a prescrição e decadência.
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Trazidas estas rápidas considerações, segue-se ao cerne do presente
escrito com o exame das teorias da prescrição da pretensão de reparação
civil, quinquenal e trienal, em face da Fazenda Pública.

Análise da prescrição no Código Civil de 1916 e 2002 diante dos
dispositivos do Decreto 20.9010/1932
O Código Civil de 1916, a partir do art. 177, tratava, de forma assistemática e anacrônica, a prescrição, fazendo uma correlação errônea entre
este instituto e o direito de ação.
Isso porque, segundo a moderna doutrina do direito processual
constitucional, o direito de ação é uma garantia constitucional não sujeita a
nenhum prazo prescricional.
Portanto, o que prescreve é a pretensão, perdendo o direito violado
a sua exigibilidade judicial, não podendo se falar, de forma alguma, em prescrição da ação, como tratado outrora pelo Código Civil de 1916.
Em uma clara demonstração de evolução conceitual e interpretativa, o
Código Civil de 2002 passou a definir a prescrição como a perda da pretensão,
pelo decurso de lapso temporal (previsto de maneira expressa), sem que o
titular da posição jurídica violada houvesse agido para evitar seus efeitos.
Neste sentido, determina o art. 189 do Código Civil:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

A regra acima transcrita constitui um corolário da segurança jurídica
e uma limitação temporal ao exercício da pretensão reparadora por parte
do autor, devendo ser respeitado este preceito temporal para se exigir a
satisfação de sua pretensão, sob pena de perecimento pela prescrição.
Dito isto, e partindo-se especificamente ao ponto nodal, o art. 206, §
3º, V, do mesmo “códex” assevera:
Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 3º Em três anos:
[...]
V – a pretensão de reparação civil;

Noutro giro, estabelecem os arts. 1º e 2º do Decreto 20.9010/1932:
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Art. 1º – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º – Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as
prestações correspondentes a pensões vencidas ou pôr vencerem, ao
meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições
ou diferenças.

O art. 1º do Decreto 20.910/1932 prevê a chamada prescrição da
pretensão quinquenal, em favor da Fazenda Pública. A edição deste decreto
veio a lume a fim de privilegiar os entes públicos, que não poderiam ficar
sujeitos às regras prescricionais do direito privado, tratados no Código Civil
de 1916, cujo prazo fatal geral era de 20 anos.
Assim, durante todo o século XX, ficou pacificado o entendimento
de aplicação do prazo prescricional quinquenal, definido na legislação extravagante. Porém, com a promulgação da Lei 10.406/2001 (Novo Código
Civil), tendo este diploma disposição expressa de prazo trienal para a perda
da pretensão relativa às reparações civis, como um todo (art. 206, § 3º, V,
do NCC), começaram a surgir vozes dissonantes do pensamento anterior.
O argumento utilizado pela corrente adepta ao novo Código Civil era
de que, embora seja o Código Civil um diploma geral, não se pode negar serem
mais benéficas à Fazenda Pública as disposições nele previstas a respeito
da perda da pretensão indenizatória civil, se comparadas com a definição
estatuída no Decreto 20.910/1932.
Destarte, levando-se em consideração o espírito do legislador na edição do multicitado decreto, bem como razões de interesse público, a correta
interpretação a ser feita seria a de que, com o início da vigência do novo
Código Civil, houve alteração do prazo prescricional para o ajuizamento das
ações cuja pretensão seja reparação civil, em desfavor da Fazenda Pública,
tomando-se como preceito a ser seguido a norma contida no art. 206, § 3º,
V, do NCC.
Sobre o tema, não é outra a posição do renomado José dos Santos
Carvalho Filho (2009, p. 550):
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[...] Desse modo, se é verdade, de um lado, que não se pode admitir prazo inferior a três anos para a prescrição da pretensão de reparação civil
contra a Fazenda Pública, em virtude de inexistência de lei especial em
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tal direção, não é menos verdadeiro, de outro, que tal prazo não pode
ser superior, pena de total inversão do sistema lógico-normativo [...].

Apresentado o aspecto teórico, no tópico que se segue, será pincelado
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em exame.

A tratativa da prescrição da pretensão de ressarcimento civil em
face da Fazenda no âmbito do STJ

O STJ, 1ª Seção, tem proferido julgados sobre o assunto, arrimados
no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, conforme o julgamento do
RESP1215385/MG e Recurso Especial 2010/0178435-8, cuja ementa segue
colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 206, § 3º, V, DO NOVO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, o recorrente defende que a Comarca de Ibiá
é o juízo competente para análise dessa ação com base no documento
de fls. 90/92, que demonstra que o objeto dos autos está relacionado
ao contrato administrativo firmado entre as partes.
2. Ocorre que não é possível, em sede de recurso especial, aferir qual é
o juízo competente para essa ação com base no exame de provas, face
ao óbice preconizado na Súmula 7/STJ.
3. O entendimento jurisprudencial da 1ª Seção do STJ é no sentido
de que se aplica o art. 206, § 3º, V, do CC/2002, nos casos em que se
requer a condenação de entes públicos ao pagamento de indenização
por danos materiais/morais. Nesse sentido: EREsp 1.066.063/RS, 1ª
Seção, rel. min. Herman Benjamin, DJe 22/10/2009; REsp 1.137.354/
RJ, 2ª Turma, rel. min. Castro Meira, DJe 18/09/2009.
4. Considerando que o evento danoso ocorreu em 05/08/2002 e a
demanda foi ajuizada em 29/09/2006, é possível verificar que já transcorreram mais de três anos, ocorrendo a prescrição no que se refere ao
pedido de indenização por danos morais promovido pelo ora recorrido.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Contudo, a questão ainda não se tornou pacífica, carecendo de manifestação da Corte Especial, posto que a 2ª Turma, em recente decisão,
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possui entendimento aferindo a aplicação do Decreto 20.910/1932, em detrimento dos dispositivos do novo Código Civil, consoante se mostra no AgRg
no AREsp 32149/RJ Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2011/0182411-5:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS
MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida.
2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em
ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/1932.
Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes.

3. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição
contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se
pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação
econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio
material ou imaterial.” (AgRg no REsp 1106715/PR, rel. min. Benedito
Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 10.5.2011.) Agravo
regimental improvido.

Analisando os arestos acima colacionados, percebe-se ainda a não
pacificação do assunto no STJ, sendo este aspecto tangenciado na conclusão
deste breve escrito, a qual se apresenta abaixo.

Conclusão

Analisados os apontamentos feitos nos tópicos anteriores, a conclusão
a que se chega é a de que a prescrição, decorrência do antigo brocardo “O
Direito não socorre aos que dormem”, configura-se instrumento de limitação
do poder de sujeição às vontades do detentor da pretensão deduzida ou a
ser deduzida em juízo.
Sendo o erário público formado pelo conjunto de receitas auferidas
pelo Estado, e tendo como fim último a satisfação da coletividade que o habita, não pode ficar indefinidamente sujeito à execução por parte do particular,
devendo haver um marco a partir do qual as relações jurídicas deixem de
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produzir efeitos, respeitando-se, assim, o princípio da segurança jurídica
das relações.

Levando-se em consideração que a legislação relativa à prescrição da pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública prevê,
de forma expressa, a aplicação de normas posteriores, definidoras de
prazos prescricionais menores, mostra-se um contrassenso aplicar o art.
206, § 3º, do CC de 2002 somente às relações jurídicas desenvolvidas no
âmbito do direito privado, excluindo-se sua utilização quando se tratar
da Fazenda Pública.
Agindo de tal forma, o aplicador da lei pode chegar ao despautério
de, por exemplo, reconhecer a prescrição de pretensão de ressarcimento
por danos materiais em decorrência de acidente automotor envolvendo
veículo conduzido por funcionário de uma empresa pública, como a Caixa
Econômica Federal, ocorrida nos três anos anteriores ao ajuizamento da
demanda, aplicando-se o art. 206, § 3º, do Código Civil de 2002, c/c o art.
173, § 1º, II, da CR/88; todavia, em situação idêntica, mas com o veículo
sendo de propriedade de uma autarquia ou da administração direta, não
ser reconhecida a perda da pretensão, em virtude do uso das disposições
contidas no art. 1º do Decreto 20.9010/1932.
Portanto, além de se tratar de uma regra de interpretação lógica e
sistemática, a aplicação do prazo trienal para a prescrição da pretensão
de reparação civil em face da Fazenda Pública tem respaldo no princípio
da razoabilidade, vetor sobremaneira utilizado no atual estágio de desenvolvimento de nosso ordenamento jurídico, a fim de que se promova
a prestação de uma tutela jurisdicional justa e adequada.
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A aplicação da teoria do adimplemento substancial
independe de justa causa para o inadimplemento
Maurício Rios Júnior1

1 Introdução
Ao assistir a palestra proferida pela professora doutora Ana de Oliveira Frazão na II Jornada de Direito Civil, realizada pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf, na cidade de Goiânia/GO, no período
de 19 a 21/10/2011, causou-me perplexidade a forma como, em alguns
casos, a jurisprudência vem aplicando a teoria do adimplemento substancial
nos contratos de prestação sucessiva, mais especificamente em relação aos
contratos de alienação fiduciária de veículos.

Segundo foi exposto, inclusive com a exibição de slide contendo ementas dos julgados, o STJ vem entendendo, sinteticamente, que o credor não tem
o direito de resolver o contrato de trato sucessivo se o devedor já adimpliu
substancialmente as prestações.
Como o art. 475 do Código Civil expressamente prevê que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por
perdas e danos”, despertou-me o interesse em conhecer mais profundamente
como se chegou a essa interpretação restritiva, especialmente porque os
julgados não fazem nenhuma menção a uma eventual causa relevante para o
inadimplemento que justificasse razoavelmente as conclusões dos julgamentos, o que, em uma primeira impressão já desfeita, parecia-me indispensável.
Deste modo, constitui objetivo deste trabalho discorrer brevemente
sobre os contornos jurídicos da teoria do adimplemento substancial, seguindo-se a análise crítica do acerto ou desacerto da jurisprudência que, pode-se
antecipar, já se encontra acomodada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça no particular.
1

Juiz federal substituto.
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Antes de se passar para o objeto deste estudo, convém assinalar que
essa matéria, apesar de ainda não ter sido amplamente debatida pelos tribunais regionais federais, conforme se pode constatar mediante consulta
unificada das respectivas jurisprudências no site do Conselho da Justiça
Federal, é de grande interesse para os operadores do direito que atuam
perante a Justiça Federal, uma vez que é da competência desta o processamento e julgamento das rotineiras ações de busca e apreensão ajuizadas
pela Caixa Econômica Federal com base no Decreto-Lei 911/1969, diploma
que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras
providências.

2 Origem histórica

A teoria do adimplemento substancial tem sua origem no direito inglês, trazendo consigo, portanto, normas do direito costumeiro do common
law. Quanto à época, Daniela Collesi Minholli (2008) noticia que a doutrina
“surgiu [...] no século XVIII quando os Tribunais Ingleses, desejosos de fazer
justiça entre as partes contratantes, relativizaram a exigência do exato e
estrito cumprimento dos contratos”.

O desembargador Jones Figueiredo Alves, do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, notícia que a teoria foi construída em 1779 pelo Lord Mansfield
no caso Boone versus Eyre2. Citando Véra Fradera, ele informa que, no caso
em que construída a teoria,

[...] o contrato já havia sido adimplido substancialmente, razão pela
qual não se admitiu o direito de resolução, com a perda do que havia
realizado o devedor; apenas coube direito de indenização ao credor,
por ter sido considerado, no caso, o direito de resolução como abusivo
(ALVES, 2005, p. 407).

Indicativo de sua aceitação internacional é encontrado no art. 25 da
Convenção da ONU sobre os contratos de compra e venda internacional de
mercadorias, dispositivo segundo o qual

2

Conforme referência feita por CHESHIRE, G. C; FIFOOT, C. H. Law of contract. London, 1964. p. 462,  
citado por Clóvis do Couto e Silva no capítulo O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português, publicado por Vera Maria Jacob de Fradera (Org.). O direito privado brasileiro na visão de Clóvis
do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 55.
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[...] uma violação do contrato cometida por uma das partes é fundamental quando causa à outra parte um prejuízo tal que a prive substancialmente daquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, salvo
se a parte faltosa não previu esse resultado e se uma pessoa razoável,
com idêntica qualificação e colocada na mesma situação, não o tivesse
igualmente previsto3.

No direito brasileiro, adepto do sistema do civil law, o pioneirismo de
sua inserção é atribuído a Clóvis do Couto e Silva, que, a despeito da inexistência de norma positivadora do princípio da boa-fé no Código Civil de 1916,
sustentava a necessidade de interpretação dos contratos com base nesse
princípio como forma de se adequarem as decisões judiciais ao dinamismo
das relações sociais.
Como informa o mencionado desembargador, Couto e Silva propunha, a partir de uma interpretação integradora calcada no art. 85 da Lei
3.071/1916, que o adimplemento substancial seria

[...] um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se
em vista as condutas das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão somente o pedido de indenização e/ou de adimplemento,
vez que aquela primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé
(ALVES, 2005, p. 408).

3 Contornos jurídicos da teoria do adimplemento substancial no
atual ordenamento jurídico brasileiro
O direito de resolução do contrato em virtude do inadimplemento da
prestação pelo devedor está expressamente facultado ao credor pelo art. 475
do Código Civil ao dispor que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir
a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo,
em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Ocorre, porém, que o art. 187 do mesmo Código define como ato ilícito
o exercício abusivo do direito, entendendo como ilegal a conduta do titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
3

Disponível em: <http://www.globalsaleslaw.org/__temp/CISG_portugues.pdf>. Acesso em: 13 ago.
2012.
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Por outro lado, o princípio da boa-fé, um dos pilares de sustentação
da teoria do adimplemento substancial, está positivado, no nosso Código
de Relações Privadas, nos seus arts. 113 e 422, prevendo estes dispositivos,
respectivamente, que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” e que “os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé”.
Desta forma, a partir de uma interpretação sistemática do Código
Civil, os defensores da teoria do adimplemento substancial entendem que
constitui abuso do direito, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, a conduta do credor que pretende a resolução de contrato que já foi substancialmente adimplido pelo devedor.
Exemplificativamente, incorreria em ilegalidade a instituição financeira credora que pretendesse a resolução do contrato de alienação fiduciária,
com a consequente busca e apreensão do bem, por conta da mora do devedor
decorrente do inadimplemento da última prestação do pacto, hipótese na
qual seria lícito ao credor apenas o exercício do direito de cobrança e/ou
indenização por perdas e danos.
Diante dessa específica situação fática, tal solução já foi acertadamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo
transcrita:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Falta da última prestação.
Adimplemento substancial.
O cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da
última prestação, não autoriza o credor a lançar mão da ação de busca
e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O adimplemento
substancial do contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção do contrato, salvo se demonstrada
a perda do interesse na continuidade da execução, que não é o caso.
Na espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da última parcela.
Não atende à exigência da boa-fé objetiva a atitude do credor que desconhece esses fatos e promove a busca e apreensão, com pedido liminar
de reintegração de posse.
Recurso não conhecido.
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Como se pode notar, a noção de abuso do direito de resolução está
intimamente relacionada com a boa-fé objetiva do devedor, revelada faticamente pelo adimplemento substancial do contrato, e com a noção de
proporcionalidade, compreendida esta a partir da relação existente entre o
valor do débito e o valor total do contrato.
Neste último particular, aliás, está a grande dificuldade para a correta
aplicação da teoria, uma vez que não existe definição legal para o que seja
adimplemento substancial.

3 Desnecessidade de justa causa para a aplicação da teoria do
adimplemento substancial

Por ocasião da palestra mencionada na introdução deste trabalho,
causou-me espanto a citação de algumas ementas jurisprudenciais em que
o reconhecimento do adimplemento substancial estava diretamente relacionado com o pagamento de determinado percentual do contrato sem que se
cogitasse de qualquer justa causa para o inadimplemento, o que me parecia
despropositado, temerário e sem nenhum estreitamento com o senso de
justiça, cujo sibilar de alerta costuma soar sempre que uma situação fática
é posta para a análise do operador do direito, especialmente do julgador.
A perplexidade, que foi compartilhada por outros assistentes, tendo
sido inclusive objeto de questionamento por ocasião dos debates, estava
assentada na inexistência de uma causa justificadora do inadimplemento.
Argumentava-se que a aplicação da teoria do adimplemento substancial poderia causar efeitos colaterais social e economicamente indesejáveis,
de forma que sua utilização deveria necessariamente estar atrelada a uma
justa causa para o inadimplemento.
Como os casos apresentados estavam relacionados com contratos
sinalagmáticos, onerosos, comutativos e de execução continuada ou diferida
(contratos de financiamentos e/ou seguros), pactos que encerram prestação
de trato sucessivo por prazo determinado, argumentava-se que a consolidação da jurisprudência estimularia o calote a partir de determinado percentual
do contrato, conforme definido pelos tribunais, e que, no final das contas,
esse custo adicional das instituições financeiras acabaria sendo repassado
para os bons pagadores na forma de acréscimo das taxas de remuneração
do capital. E, se é assim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial
somente se legitimaria diante de uma justa causa para o inadimplemento,
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o que, em princípio, seria suficiente para o afastamento dos ditos efeitos
indesejáveis.
A força da argumentação chegou a ser reconhecida pela palestrante,
que, sem descartar a reflexão, enfatizou, no entanto, a inexistência desse
verdadeiro requisito nos julgados que foram objeto de seu estudo.
Depois do aprofundamento da análise crítica tanto da teoria quanto
dos casos jurisprudenciais, não tenho dúvidas de que sua correta aplicação
não está relacionada com a justa causa para o inadimplemento, bastando a
boa-fé objetiva decorrente do indiscutível adimplemento substancial, contrariamente ao que pensava outrora, sem prejuízo das demais cláusulas abertas
informadoras do Código Civil.
A alteração do entendimento se deve à compreensão de que os riscos
acima mencionados serão minimizados a partir da prudente avaliação do
magistrado acerca da situação fática posta sob sua apreciação, reservando-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial para os casos em que
o pagamento efetuado esteja próximo, muito próximo, da integralidade da
obrigação assumida pelo devedor.
Reconhece-se, todavia, que a segura aplicação da teoria está amplamente dificultada pela inexistência de definição legal para o que vem a ser
adimplemento substancial, conceito cuja indeterminação enseja, indiscutivelmente, conclusões subjetivas, o que realmente pode conduzir aos efeitos
colaterais citados.
3.1 Uma dificuldade: o que vem a ser adimplemento substancial?

A despeito do subjetivismo já assentado, pode-se compreender que
o adimplemento substancial é aquele que está tão próximo da integralidade
da obrigação que a resolução do contrato se apresenta de tal forma como
desproporcional que o exercício de tal pretensão faz despertar no operador a
noção do abuso de direito, situação que deve ser examinada caso a caso, não
sendo aconselhável o uso de solução pré-constituída, tal como a utilização
de determinado percentual de adimplemento.
De se notar, por exemplo, que uma prestação, em um financiamento
de 12 parcelas, tem muito menos significado que a mesma prestação em um
contrato de 24, 36 ou 48 parcelas.
É certo que essa noção de parte em relação ao todo não pode ser tão
claramente observada quando se opta por utilizar o percentual de pagamento
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como critério de investigação do adimplemento substancial, uma vez que
esse critério matemático encerra, em si mesmo, uma relação de proporcionalidade que impede uma melhor avaliação e compreensão da situação fática
reveladora da boa-fé objetiva que justifica o adimplemento substancial.
Observe-se, a propósito, que 1 parcela inadimplida, em um contrato
de 5, representa uma mora de 20% do pagamento pactuado, ao passo que
os mesmos 20% de um contrato de sessenta parcelas correspondem a um
inadimplemento de 12 prestações.
Ora, embora a relação de proporcionalidade seja exatamente a mesma, parece ser muito mais razoável identificar a boa-fé objetiva na conduta
do devedor que deixou de pagar uma única parcela do que na daquele que
suspendeu os pagamentos 12 meses antes do prazo final pactuado.

E aqui se cogita de mais um aspecto relevante que se pode e deve
levar em consideração para a investigação da boa-fé justificadora da aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois não se pode considerar que
estejam na mesma situação jurídica o devedor que se encontra em mora de
uma única prestação há 30 dias quando comparado com outro que, embora
esteja igualmente inadimplente com uma única prestação, prolonga esta
situação no tempo durante um prazo de 12 meses, por exemplo.
Não se pode descurar ainda das demais cláusulas gerais albergadas
no Código Civil, como, por exemplo, a função social do contrato, o princípio
da eticidade etc. Essa orientação vem sendo, aliás, seguida pelo Superior
Tribunal de Justiça, que, em um de seus julgados, já teve a oportunidade de
assentar que

[...] é pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002,
sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o
art. 475, segundo o qual “[a] parte lesada pelo inadimplemento pode
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”4.

O que se está a assentar aqui, pois, é que o adimplemento substancial
deve ser prudentemente avaliado pelo julgador caso a caso, não sendo aconselhável a utilização de formas previamente concebidas para tal finalidade.
4

REsp 1051270/RS rel. min. Luis Felipe Salomão. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=837488&sReg=200800893455&sData=20110905&formato
=PDF>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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Pode-se afirmar que a aplicação da teoria do adimplemento substancial, se corretamente executada à correspondente avaliação, não está
condicionada ao reconhecimento de uma justa causa para o inadimplemento,
embora esta possa ser levada em consideração para fins de constatação da
boa-fé do devedor.

Enfim, além da substancialidade do pagamento, o que deve ser cuidadosamente investigado é a boa-fé do devedor. Atente-se para o fato de que,
no julgamento do REsp 272739/MG, acima ementado, o Tribunal também
levou em consideração que já havia ocorrido a consignação da única parcela
inadimplida, o que, sem dúvida alguma, é indispensável para tornar induvidosa a boa-fé do devedor e, inversamente, o abuso do direito de resolução
pretendido.
Deve-se reconhecer que a solução aqui proposta está diretamente
adstrita ao subjetivismo de cada julgador, o que pode render ensejo a soluções manifestamente discrepantes em casos que cobram soluções semelhantes. Isto decorre, todavia, da inexistência de um conceito legal para o que
vem a ser o adimplemento substancial, da indeterminação do seu conceito,
o que não pode impedir a adoção de uma solução juridicamente consistente
que se alinhe com o senso de justiça, conforme serve de exemplo a decisão
tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no primeiro caso acima ementado.

Ademais, esse subjetivismo parece ser muito mais adequado que
raciocínios meramente matemáticos acerca do que vem a ser o adimplemento substancial, mesmo porque sua utilização não está imune à avaliação
pessoal de cada um.
A este respeito, na jurisprudência de um mesmo Tribunal, já possível
identificar, sob o prisma meramente matemático, diferentes entendimentos
para o que é adimplemento substancial, inexistindo uniformidade de tratamento na matéria.
Para exemplificar, na pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, aleatoriamente escolhido, foram encontrados julgados
que consideraram percentuais de 60, 70 e 80 por cento, consoante ementas
abaixo transcritas:
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OFENSA À COISA JULGADA. Não há falar em coisa julgada quando a
busca e apreensão ajuizada anteriormente é referente a outras parcelas inadimplidas.
PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. Diante da constatação de que houve adimplemento substancial do preço por parte da ré, do visto que pagou mais
de 60% do valor total financiado, impõe-se o reconhecimento da improcedência da Ação Busca e Apreensão.
Apelação Cível parcialmente provida, por maioria.
(Apelação Cível 70039257399, 13ª Câmara Cível, relatora des. Lúcia de
Castro Bolle, julgamento: 15/12/2011, publicação: DJ de 18/01/2012.)
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE
CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
A teoria do adimplemento substancial consiste na impossibilidade
da resolução do contrato nas ocasiões em que o pacto já esteja com
uma considerável quantidade de parcelas quitadas, estando tal teoria
consubstanciada nos princípios da boa-fé objetiva, da função social
dos contratos, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.
No caso, cerca de 70% da contratação já foi adimplida, razão pela qual
não há falar na rescisão do pacto. Ademais, mantida a contratação,
mostra-se inviável a expedição de mandado de reintegração de posse em
favor do promitente vendedor. Ônus sucumbenciais redimensionados.
Precedentes da Corte.
(Apelação Cível 70046302725, 20ª Câmara Cível, relatora des. Walda Maria Melo Pierro, julgamento: 14/12/2011, publicação: DJ de
17/01/2012.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS.
Não há falar em sentença extra petita quando o julgador decide com
base em fundamentos diversos daqueles alegados pelas partes. Precedentes.
Sentença que aplicou a Teoria do Adimplemento Substancial do contrato,
a qual vai confirmada, porquanto demonstrado o pagamento de 80%
do preço do bem, o que obsta a resolução do pacto. Eventual parcela
inadimplida deverá ser cobrada pelo autor mediante ação própria.
Danos morais não configurados. É entendimento pacificado nesta Corte
que o simples descumprimento contratual não gera danos morais,
prejuízo íntimo profundo, que depende de comprovação específica.
Sentença confirmada.
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(Apelação Cível 70035185917, 18ª Câmara Cível, relator des. Nelson José Gonzaga, julgamento: 16/02/2012, publicação: DJ de
27/02/2012.)

Como se depreende das respectivas ementas, a constatação do adimplemento substancial se baseou em critério estritamente matemático, o que
nos parece um manifesto equívoco cuja generalização indiscutivelmente
estimulará o calote e repercutirá nas taxas de juros desses contratos de financiamento e, quiçá, no chamado Custo Brasil, como se receou na palestra
que motivou o presente trabalho.
Entretanto, se é difícil a determinação do conceito de adimplemento substancial, o mesmo não ocorre com a avaliação daquilo que não é; e,
quando o senso de justiça, próprio de cada um, estiver a exigir uma justa
causa para conformar razoavelmente a ideia do adimplemento substancial,
isto significa, na realidade, exatamente o contrário, ou seja, que não é o caso
de aplicação da teoria.

4 Síntese conclusiva

Arrematando sinteticamente, pode-se concluir que: a) o reconhecimento factual da substancialidade do adimplemento, assim considerado
aquele que se encontra bem próximo da integralidade, torna abusivo o exercício do direito de resolução com base em inadimplemento inexpressivo,
restando ao credor a pretensão de cobrança e/ou indenização; b) a constatação da substancialidade do pagamento está a cargo da prudente avaliação
do magistrado acerca dos fatos postos sob sua apreciação, devendo-se levar
em consideração, além de um pagamento muito próximo da integralidade, as
peculiaridades do caso concreto reveladoras da boa-fé objetiva do devedor,
sem se perderem de vista, ainda, as demais cláusulas abertas agasalhadas
pelo nosso Código Civil, tais como a função social do contrato, o princípio da
eticidade, etc; c) o afastamento dessa linha de raciocínio mediante a utilização
de critérios matemáticos genéricos para a definição do que vem a ser adimplemento substancial é desaconselhável, podendo resultar em um incentivo
ao calote e no aumento da taxa de juros dos contratos de financiamento, o
que se reverteria em detrimento dos bons consumidores; d) finalmente, a
aplicação da teoria do adimplemento substancial independe de justa causa
para o inadimplemento.
326

II Jornada de Direito Civil

Referências
ALVES, Jones Figueiredo. A teoria do adimplemento substancial “substancial performance” do negócio jurídico como elemento impediente ao direito de resolução do contrato. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Coord.). Novo Código Civil: questões controvertidas no direito das
obrigações e dos contratos. São Paulo: Método, 2005. v. 4.

FRADERA, Vera Maria Jacob Frader (Org.). O direito privado brasileiro na
visão de Clóvis do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

MINHOLI, Daniela Collesi. A doutrina do adimplemento substancial e sua
recepção pelo direito brasileiro. 2008. Disponível em: <http://www.lfg.
com.br/public_html/article.php?story=20080319124251732&mode=pri
nt>.  Acesso em: 13 ago. 2012.

Referências consultadas

ASCENSÃO, José de Oliveira. A desconstrução do abuso do direito. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Orgs.). Novo Código Civil: questões controvertidas no direito das obrigações e dos contratos. São Paulo:
Método, 2005. v. 4.

DELGADO, José Augusto. A ética e a boa-fé no novo Código Civil. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Orgs.). Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: Método, 2004. v. 1.

DUARTE, Ronnie Preuss. A cláusula geral da boa-fé no novo Código Civil
brasileiro. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Orgs.). Novo
Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: Método, 2004. v. 2.

REZENDE, Fernando Augusto Chacha de. Teoria do adimplemento substancial e boa-fé objetiva – necessária exegese conjunta dos institutos. 2008. Disponível em: <http://www.lfg.com.br/public_html/article.
php?story=20081106154207333>. Acesso em: 13 ago. 2012.

327

Reflexões estratégicas. Noção de propriedade. Propriedade e
domínio. Propriedade e propriedades.
(ensaio em torno das noções de propriedade e domínio)
Olindo Menezes1

Raiaria pelo atrevimento, diante da antiguidade milenar da propriedade, instituição sobre a qual está e sempre esteve erguida toda a estrutura
social e sobre a qual todas as noções já estariam de há muito em circulação,
perquirir ainda o que é propriedade, ou mesmo conceituá-la com algum
laivo de novidade, sabendo-se da vastidão da literatura jurídica, clássica e
moderna, e mesmo não jurídica, sobre a matéria, sem falar, por outro lado, na
advertência da doutrina de que a propriedade é uma instituição cuja noção
é infusa em todos os homens (LOPES, 1996, p. 280).
Não é isso, em verdade, o que se pretende. Não se busca trazer novidade no conceito de propriedade, senão tematizá-lo numa moldura de maior
completude, resgatando, com maior nitidez, a sua identidade clássica, que, de
certo modo, no painel contemporâneo, passou a ser encoberta por camadas
de tintas de outras cores, entre elas e sobretudo o prestígio psicológico da
ideia de propriedade fundiária, a ponto de falar-se, em relação aos regimes
modernos de pertinência econômica, de propriedades, no plural, em decorrência de uma suposta fratura do conceito unitário de propriedade.

Procura-se fazer como que uma operação de limpeza estratégica na
tela proprietária, com a remoção (e subsequente reposição) de camadas
conceituais que turvam a compreensão com completude da noção do instituto, o que se faz necessário, em primeiro, pela dificuldade adicional de
que a noção de propriedade não é resolvida somente na apropriação individual, senão também em uma apropriação de conteúdos particularmente
potestativos (GROSSI, 2006, p. 11), e porque a realidade jurídica não se deixa
enquadrar docilmente nos esquemas usuais (RODOTÀ, 1960, p. 1331). E, em
segundo, para que, a partir de um ângulo de visão que divise a plenitude da
sua estrutura conceitual, se possa, com maior clareza e proveito, estudar e
1

Desembargador federal.
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entender o significado da função social da propriedade no cenário jurídico-constitucional brasileiro.
A oportunidade da reflexão estratégica salta à vista com o exame de
duas passagens doutrinárias a respeito da função social da propriedade,
entre numerosas outras da mesma similitude. Na primeira, assevera-se que
a propriedade dotada de função social é distinta da propriedade dotada de
função individual; que esta sempre foi justificada como um meio de proteção
do indivíduo e de sua família em face das necessidades materiais, como forma
de garantia da própria subsistência; e que, na civilização contemporânea,
a propriedade privada não é mais o único nem o melhor meio de garantir
a subsistência individual ou familiar, despontando, no seu lugar, cada vez
mais, “a garantia de emprego e de salário justo e as prestações sociais devidas ou garantidas pelo Estado, como a previdência contra os riscos sociais,
a educação e a formação profissional, a habitação, o transporte e o lazer”
(COMPARATO, 1986, p. 73).
Na segunda, destaca-se que a função social da propriedade modela
o estatuto proprietário em toda a sua essência, consubstanciando, segundo
se tem afirmado, o título justificativo, uma espécie de causa última de atribuição dos poderes ao titular, proposição em cuja esteira se sentencia que
a propriedade que não se conforma aos interesses sociais relevantes não é
digna de tutela como tal (TEPEDINO; SCHREIBER, p. 106).
As afirmativas não estão incorretas, mas não dizem tudo, podendo
causar problemas de administração conceitual. Como minus dictum (não
expressado, mas cogitado), traem a ideia, incorreta, de que a propriedade é somente a corpórea, que tem por objeto coisas tangíveis. Revelam um
certo desvio da noção ampla de propriedade, como sinônimo de patrimônio,
complexo dos direitos reais e obrigacionais, passando, consciente ou inconscientemente, a ideia incorreta de que propriedade é o mesmo que propriedade
corpórea, sobretudo fundiária.
Todas as titularidades patrimoniais, todos os direitos obrigacionais
de caráter econômico — lembre-se a riqueza mobiliária, que deu margem ao
sistema de crédito e alavancou a moderna economia monetária capitalista
— são também formas de propriedade. Salário, justo ou injusto, e prestações
sociais devidas ou garantidas pelo Estado são formas de crédito e, portanto,
manifestações da propriedade, não representando uma mensagem completa
afirmar que, na civilização contemporânea, a propriedade privada não é mais
o único nem o melhor meio de garantir a subsistência individual ou familiar.
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Surgem naturalmente dificuldades conceituais. Na propriedade de
um bem corpóreo, as faculdades de uso, fruição e disposição são exercidas
diretamente, sem a intermediação de outrem. Mostram-se à luz do dia e não
deixam nenhuma dúvida a respeito da sua eficácia erga omnes. Já o mesmo
não acontece com os direitos de crédito, que, conquanto titularidades patrimoniais, originam somente uma pretensão positiva a cargo de um sujeito
determinado (COMPARATO, 1997, p. 95).

Mas, embora as faculdades do ius utendi, do ius fruendi e do ius
abutendi sejam mais próprias e específicas da propriedade direito real, designadamente do domínio ou propriedade corpórea, em torno da qual foram
construídas, e tenham um perfil definido dogmaticamente, elas não deixam
de operar por extensão (ainda que sem a mesma plenitude) ou em sentido
figurado na propriedade direito pessoal, à imagem e semelhança das coisas
materiais.

O titular de um ativo financeiro, v.g., pode aplicá-lo e com isso gerar
frutos (ius fruendi); o titular de um crédito pode cedê-lo de forma gratuita
ou onerosa (ius abutendi). O ius abutendi envolve tanto a disposição material
da coisa, com a sua destruição física (v.g., no uso não repetível de uma coisa
consumível), como a sua disposição jurídica, expressa no poder de alienação
(ius disponendi). Até mesmo o ius utendi, pelo qual a coisa é posta a serviço
do proprietário, sem modificação da sua substância, pode ter aplicação na
propriedade imaterial: o titular de um programa de computador, ou dos
direitos autorais de uma música, pode deles fazer uso.
A qualidade de ser exclusivo, afastando os demais pretendentes, que
constitui a essência do domínio, alcança a propriedade direito real e direito
pessoal. A propósito, ressalta Clóvis Beviláqua (1975, p. 1.005) que o Código
Civil (1916) deixou de aludir ao conteúdo negativo da propriedade, expresso
na exclusão de qualquer pessoa, por não se tratar de um aspecto distintivo
da relação jurídica proprietária. É que, arremata, “todo direito, como poder
de ação, é exclusivo dentro da sua esfera”.
Não é de olvidar-se, ainda, por oportuno, que um contrato, no qual se
origina uma pretensão obrigacional redutível a dinheiro — a patrimonialidade constitui uma característica tendencial da obrigação —, produz efeitos
internos restritos às partes, mas os efeitos externos, enquanto titularidades
patrimoniais que compõem o ativo do credor, constituem fatos jurídicos
que se inserem no sistema econômico e, portanto, são oponíveis a todos. “A
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existência de um contrato é um fato que não pode ser indiferente a outras
pessoas, às quais se torna oponível” (GOMES, 1997, p. 43).
No outro exemplo, a afirmação de que a propriedade que não se conforma aos interesses sociais relevantes não é digna de tutela como tal também não diz tudo. A sentença, para ser verdadeira in totum, teria de levar
à conclusão de que a propriedade que não se conformasse aos interesses
sociais deveria ser confiscada; nunca desapropriada pelo justo preço — exata
reposição patrimonial, posto ser a desapropriação, como operação branca,
um mecanismo de mutação patrimonial que não empobrece nem enriquece o
desapropriado —, lembrando-se, (em) alto e bom som, que o desapropriado,
ressalvada a hipótese de confisco de glebas com culturas ilegais de plantas
psicotrópicas2, verdadeiramente não perde a propriedade desapropriada.
Ele continua titular [rectius, proprietário] dos valores patrimoniais recebidos
com a indenização.
Há quem afirme que é antijurídico atribuir ao desapropriado cuja
propriedade não cumpre a sua função social uma indenização completa, correspondente ao valor de mercado do imóvel e mais os juros compensatórios,
e que a Constituição não fala em indenização pelo valor de mercado, senão
em justa indenização, que deveria ser submetida a uma regra de proporcionalidade que permitisse ao juiz ajustar a indenização às circunstâncias
de cada caso, para não pagar integralmente o valor do imóvel àquele que
descumpre o dever fundamental de utilizá-lo pelos ditames da sua função
social (COMPARATO, 1997, p. 97). Mas a tese não tem base jurídica sustentável na Constituição.
O direito de propriedade é garantido pela Constituição, que chega
mesmo a falar em inviolabilidade.3 Não há falar-se, por conseguinte, que a
desapropriação do imóvel que, v.g., não cumpra a sua função social, fulmine
o direito de propriedade. Dá-se, sim, uma limitação (ou, se for melhor, um
impedimento) ao seu exercício como propriedade imóvel, a fim de que o bem
receba uma destinação mais útil à comunidade (ARAÚJO, 1977, v. 39, p. 7). O
proprietário deixa de ter, no seu ativo patrimonial, um bem imóvel, mas terá
garantidos, no seu lugar, com exatidão, os valores financeiros decorrentes
2

3

“As glebas de qualquer região do País onde foram localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos,
para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” (art. 243 – CF).
Confira-se o art. 5º, caput e inciso XXII.
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da justa indenização. Não se descaracteriza nem se perde a propriedade como
direito subjetivo.
Retorne-se à ideia de resgate, com maior nitidez, da identidade da
noção de propriedade, com o apoio da doutrina clássica. O conceito de propriedade, de sentido predominantemente objetivo, tem natureza econômico-jurídica e expressa uma relação de vinculação, uma relação de pertinência
entre a coisa e a pessoa, sendo mais amplo que o de domínio, posto que abarca
também os bens incorpóreos. O de domínio, de sentido predominantemente
subjetivo, implica o poder, a dominação que sobre a coisa tem o titular (TOBEÑAS, 1964, p. 64-65).
Propriedade é uma relação de pertinência entre a coisa e a pessoa,
que ocorre em todas as situações jurídicas patrimoniais, seja de dimensão
tangível, seja de dimensão imaterial ou incorpórea. Propriedade “É um estado
de sujeição de uma res à potestade da autonomia privada e, mais precisamente, à esfera dela constituída por poderes dispositivos de alienação ou
de aquisição, mas também constitutivos de relações reais e obrigacionais”
(ROMANO apud RODOTÀ, 1960, p. 349)4.
O prestígio religioso5, histórico, político, econômico, ideológico e social da propriedade fundiária, fonte de poder pessoal e político em largas
quadras da história, nas quais as coisas móveis (res mobilis) eram consideradas vis, porque a sua propriedade não tinha aptidão para dar status e
poder político, diversamente do que ocorria com a propriedade dos bens
de raiz, quiçá tenha levado, numa indevida metonímia, a que o imaginário
coletivo e, por ato falho, o jurídico tomassem a parte pelo todo. O prestígio
psicológico incontrastado da propriedade fundiária levou a que passasse a ser
sinônimo de propriedade.
Indica-se, como base dessa concepção, a célebre classificação dos bens
em móveis e imóveis, reflexo da organização política da Europa até a queda
do Império Romano do Ocidente, tida como a mais importante no mundo
jurídico, mas que perdeu altitude no sistema capitalista, no qual a riqueza
4
5

Rodotà cita o conceito de Salvatore Romano, in Sulla nozione di proprietà, p. 349.

Na antiguidade clássica, afirma Fustel de Coulanges, a ideia de propriedade é intimamente ligada à
religião, ao culto de um deus-lar, que, de posse de um solo, não podia ser desalojado. “O solo é sagrado, divinizado; ele é a sede de forças sobrenaturais. Um laço místico, por vezes materializado por
um altar, existe entre os homens e os espíritos da terra, e também com os mortos, os antepassados
enterrados neste solo.” (Cf. GILISSEN, 2003, p. 44-45.)
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mobiliária “constituída pela propriedade de moedas e metais preciosos,
serviu de base à instauração do sistema de crédito que, em pouco tempo,
avassalou a economia rural e até mesmo o funcionamento da organização
estatal ainda incipiente” (COMPARATO, 1986, p. 72).
A ideia de propriedade é mais ampla, compreendendo a universalidade dos objetos exteriores, corpóreos ou incorpóreos, que, redutíveis ao
denominador comum moeda, constituem o patrimônio de cada qual. Propriedade não é sinônimo de propriedade corpórea, sobretudo fundiária ou
imóvel, segundo deixam antever muitas preleções doutrinárias que, mesmo
corretas, contêm um minus dictum. Embora esse seja o tirocínio tradicional
(GOMES, 1969, p. 109), o objeto da propriedade, no seu prisma geral, não
se limita aos bens corpóreos.
Em sentido amplíssimo, ensina Pontes de Miranda, e esse é o sentido
de propriedade no art. 5º, XXII, da Constituição de 1988, o conceito de propriedade desborda do direito das coisas, abrangendo o domínio ou qualquer
outro direito patrimonial, inclusive o direito de crédito.
Em sentido amplo, propriedade é todo direito irradiado em virtude de
ter incidido regra de direito das coisas [...]. Em sentido quase coincidente, é todo direito sobre as coisas corpóreas e a propriedade literária,
científica, artística e industrial. Em sentido estritíssimo, é só o domínio.
(MIRANDA, 2001, p. 37.)

Em estudo clássico sobre o objeto do direito de propriedade, referido
ao Código Civil português, de todo aplicável na moldura civilística brasileira, destaca Cunha Gonçalves que o mais importante dos seus objetos é a
terra, tida como instrumento de produção e, portanto, como a principal das
riquezas, a ponto de, em discussão sobre a propriedade da terra, usar-se
somente a expressão “propriedade”, o que passa a ser fonte de confusão de
ideias. E prossegue:
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A propriedade pode recair, também, sôbre certas coisas incorpóreas,
quer materializadas ou incorporadas, quer rigorosamente intelectuais ou imaginárias. Num sentido amplíssimo do conceito de propriedade pode dizer-se que esta tem por objecto todo o valor econômico
susceptível de ser transmitido a outrem e quando o direito nêle exercido possa ser invocado erga omnes. Assim, o credor é proprietário
do seu crédito; o herdeiro é proprietário do direito à sucessão. Não é,
por isso, de aceitar a doutrina que limita o objecto da propriedade às
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coisas corpóreas, e só como metáfora admite que se fale de propriedade
de coisas incorpóreas. (GONÇALVES, 1957, p. 243.)

Enfatizando que o objeto da propriedade não é definido em termos
incontroversos, afirma Orlando Gomes (1969, p. 110) que o fenômeno da
propriedade incorpórea é explicado como um reflexo do valor psicológico
da ideia de propriedade, e que esses direitos novos — os direitos autorais,
como produções do espírito humano —, embora ostentem semelhanças com
o direito de propriedade, exclusivos e absolutos que também o são, com ela
não se confundem, podendo enquadrar-se no máximo como uma categoria
à parte, que denomina de quase-propriedade. E destaca:

O objeto do direito de propriedade há de ser coisa especificamente
determinada. Não há propriedade de um patrimônio considerado em
sua unidade. Nas universalidades de fatos, a propriedade recai em cada
um dos bens que as compõem.

Não havendo possibilidade de fugir da lógica dos fatos, sobretudo
daqueles que vêm sob a égide dos processos econômicos, tem-se chamado
de democratização da propriedade a tendência de submeter ao regime da
propriedade certos valores econômicos, mesmo não tecnicamente suscetíveis de domínio. Seriam situações de quase-propriedade, expressas, v.g.,
nos direitos do autor, nas patentes de invenção, nas marcas de fábrica, no
direito ao emprego, situações jurídicas às quais se emprestaria o prestígio
psicológico social da propriedade (GOMES, 1969, p. 121-122).  Mas, bem
feitas as contas, não seria necessário o recurso à figura da quase-propriedade
para admitir-se, sob o foco da noção ampla do instituto, que o objeto da
propriedade seja também constituído de coisas imateriais.
A problemática não deixa de constituir reflexo de uma dificuldade
maior na civilística, sempre envolta em obscuridade, que reside no embate
das teorias realista e personalista quanto à distinção dos direitos reais e dos
direitos pessoais. A teoria realista, é sabido, caracteriza o direito real como
um poder direto e imediato sobre a coisa, com eficácia em face de todos,
enquanto o direito pessoal, diversamente, seria oponível somente em face
de pessoa determinada na estrutura interna da relação jurídica.
Em face da dificuldade de se admitir uma relação jurídica entre a
pessoa e a coisa (a premissa kantiana é a de que direito é sempre relacional)
e, mesmo em se considerando que a oponibilidade erga omnes não constitui
monopólio dos direitos reais, estendendo-se a todos os direitos absolutos
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(“todo direito, como poder de ação, é exclusivo dentro da sua esfera”) (BEVILACQUA, 1975, p. 1005), a teoria personalista constrói a ideia de que os
direitos reais, mesmo referidos a coisas, não deixam de configurar relações
jurídicas entre pessoas, à imagem dos direitos pessoais. A diferença, marcante da distinção, é que isso se dá entre as pessoas, mas por meio das coisas:
nos direitos pessoais, o sujeito passivo é certo e identificado; nos direitos
reais, indeterminado (o chamado sujeito passivo universal) (GOMES, 1969,
p. 8-9), que resulta individualizado quando alguém o viola.

O direito sobre uma coisa, na expressão de Kelsen (2006, p. 145), é
um direito em face das pessoas. Quando se define o direito real como um
direito sobre uma coisa, o direito do titular de dispor, por qualquer forma,
de uma coisa determinada, perde-se de vista “que aquele direito apenas
consiste em que os outros indivíduos são juridicamente obrigados a suportar
esta disposição, quer dizer: não impedir ou, por qualquer forma, dificultar;
e que, portanto, o jus in rem é também um jus in personam”. O que avulta é
a relação entre os indivíduos, a qual, também nos direitos reais, consiste no
dever de uma determinada conduta em face de uma pessoa determinada.
A relação com a coisa é de secundária importância, servindo somente para
determinar, com mais rigor, a relação primária, estabelecida sempre entre
pessoas (KELSEN, 2006, p. 146).
A polêmica das duas teorias já não oferece tanta dificuldade operacional na dinâmica patrimonial contemporânea, tendo em vista que os
adeptos da teoria clássica modernamente centram a sua atenção menos na
manifestação externa do direito real (oponibilidade erga omnes) e mais na
sua estrutura interna, no seu modo de exercício, critério sob o qual o direito
real se caracteriza e se distingue do direito pessoal pelo fato de ser exercido
diretamente pelo titular, sem o concurso da atividade de quem quer que
seja, ditada pela estrutura da relação jurídica, enquanto o direito pessoal
exige e demanda a interposição de um sujeito obrigado, necessariamente
(GOMES, 1969, p. 10-11).
Mas, de toda forma, se a teoria realista caracteriza o direito real como
um poder direto e imediato sobre a coisa, com eficácia em face de todos, revela-se tributária dessa concepção a ideia, de certo modo indelével na mente
jurídica ocidental, mas que encerra grandes dificuldades conceituais, se não
incorreções técnicas, de que a propriedade, o direito real mais proeminente,
deve ter por objeto necessariamente uma coisa corpórea determinada.
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A noção moderna de propriedade ligada ao advento do capitalismo,
que desatrelou o fenômeno da propriedade como um item no plano das relações essencialmente políticas e cortou as amarras das restrições morais à
aquisição ilimitada, trouxe ao mundo social o conceito de riqueza sobretudo
monetária e mobiliária, e não essencialmente imobiliário — fundiária, como
estava ligada à tradição. Os processos econômicos, complexos e dinâmicos,
cifrados sobretudo na economia monetária, superaram em importância as
relações políticas entre as pessoas, ligadas à noção antiga de propriedade,
pela qual o homem ganhava autonomia para desenvolver, na sua comunidade, uma vida cívica virtuosa (POCOCK, 1985, p. 103-104).
Propriedade vem do latim proprietas, atis (derivado de proprius, a,
um – próprio, que é de propriedade de, que pertence a alguém): propriedade, qualidade própria, caráter particular, próprio. Ter propriedade é ter o
direito de possuir alguma coisa, independentemente da sua posse efetiva.
(A posse, como estado de fato, pode existir dissociada da respectiva legitimidade.) Propriedade, como ensina Teixeira de Freitas (2003, p. LXIX-LXXI),
não se resume aos objetos corpóreos — propriedade corpórea —, como está
no hábito de linguagem.
Propriedade, no gênero, abarca o complexo dos direitos pessoais
(obligationes) e dos direitos reais (jura in re), constituindo o que os alemães
chamam de teoria do patrimônio, ou direitos patrimoniais. Compreende a
universalidade dos objetos exteriores, corpóreos e incorpóreos, que constituem a fortuna do patrimônio de uma pessoa. Dela fazem parte tanto as
coisas materiais, que pertencem ao titular de forma mais ou menos completa e submissa a uma apreensão física, como também os fatos e prestações
a cargo dos devedores, que, à imagem e semelhança das coisas materiais
(propriedade corpórea), têm valor que pode ser representado em dinheiro
(FREITAS, 2003, p. LXIX-LXX) .
O uso do termo propriedade fora do seu sentido técnico — relação de
pertinência entre a coisa (tudo aquilo que, material ou imaterial, tem aptidão
para ser objeto de relação jurídica) e a pessoa —, passando apenas a ideia
de propriedade corpórea, sobretudo a imobiliária, enquanto direito real,
decorre, por outro lado, do uso atécnico dos termos domínio e propriedade,
como se sinônimos fossem, pela doutrina (BESSONE, 1996, p. 12) e pela
jurisprudência, e mesmo pelo Código Civil de 19166.
6

O art. 524, que inaugura o Título “Da Propriedade”, afirma que “A lei assegura ao proprietário o
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Ressalte-se, entretanto, que o Código de 1916, expressando a noção
técnica genérica de propriedade, encerrava um capítulo sobre a “propriedade literária, científica e artística”7. O seu projeto revisto tratava também
de outras formas de propriedade intelectual, como as marcas de fábrica e as
patentes de invenção, porém o Congresso entendeu que tais matérias melhor
se enquadrariam em leis especiais, ou no direito comercial, e suprimiu as
respectivas seções (BEVILACQUA, 1975, p. 1.117).
Em escólios sobre a matéria, Clovis Bevilaqua (1975, p. 1.114-1.116)
põe em destaque o debate a respeito da natureza exata dos direitos autorais,
afirmando que há muito eles constituem uma forma especial de propriedade,
a propriedade imaterial ou intelectual (Ahrens, Jhering, Kohler, Dernburg),
opção assumida pela codificação, mesmo como uma forma menos plena de
propriedade — por razões de ordem prática e por uma certa obscuridade de
ideias naquela fase evolucional. Mas deixa claro que, entre os jurisconsultos
modernos, Kohler foi quem melhor tratou da propriedade imaterial e, num
resumo da construção teórica desse autor, consigna que o direito sobre os
bens imateriais “é positivo como a propriedade: é um direito de gozo, não
um simples direito proibitivo. É absoluto, no sentido de que é uma relação
imediata entre uma pessoa e um bem jurídico”.
O Código Civil de 2002, mais preciso na terminologia, evita o uso
indistinto do termo domínio em lugar de propriedade8. Porém, ao cuidar
dos bens públicos, volta a falar de domínio (art. 98), embora, ao tratar da
hipoteca, faça uso do termo domínio de forma técnica (art. 1.473, II e III).
Mas, numa recaída inconsciente, ao enumerar os direitos reais, afirma que o

7
8

direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente
os possua”. Logo adiante, o art. 527 afirma que “O domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até
prova em contrário”. Depois, quando trata da transcrição como modo de adqurir, afirma o art. 533
que “Os atos sujeitos à transcrição (arts. 531 e 532, II e III) não transferem o domínio, senão da data
em que lhe transcreverem (arts. 856 e 860, parágrafo único)”. O termo “domínio”, nos dois artigos,
quer dizer propriedade, que, nos dizeres do art. 524, é o direito de usar, gozar e dispor de seus
bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Por sua vez, o art. 674, ao
enumerar o elenco dos direitos reais, afirma que “São direitos reais, além da propriedade.”, como
se a propriedade não existisse também sob a forma de direitos obrigacionais. Já o art. 677, de modo
inconsciente, afirma que “Os direitos reais passam com o imóvel para o domínio do adquirente”.  
Confiram-se os arts. 649 a 673, revogados pela Lei 9.610, de 19/02/1998, que passou a cuidar dos
direitos autorais.
Confiram-se, v.g., os arts. 1.231, 1.238, 1.239 e 1.245.
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primeiro deles é a propriedade (art. 1.225, I), propiciando a ilação indevida
de que a propriedade é sempre um direito real.
O termo domínio, do latim dominium, ii (derivado de dominus, i – senhor, dono da casa), tem o significado de senhorio, de dominação ou poder
sobre as coisas, de uma soberania individual sobre a coisa. “Os objectos
incorporeos, que são apreciaveis pelo denominador commum — moeda —,
fazem parte do nosso patrimonio, mas não estão sob nosso dominio, não são
susceptiveis de posse, nem dos efeittos do direito real.” Domínio é expressão
que traduz a ideia de “soma de todos os direitos possíveis, que pertencem ao
proprietario sobre sua cousa, quaes os da posse, uso, gôzo e livre disposição”
(FREITAS, 2003, p. LXXI-LXXX).  
Conquanto para alguns a distinção entre propriedade e domínio careça de apoio na tradição romana, sem nenhum subsídio no tecnicismo do
Código Civil (LOPES, 1996, p. 282), o fato é que a primeira tem sentido genérico, expressando toda relação de pertinência do homem com a natureza e
todo o poder sobre ela, e o segundo, um sentido específico, o poder pleno de
uma pessoa sobre uma coisa do mundo exterior. “O acto pelo qual o homem
subordina o fim das cousas ao seu, ou estabelece o seu imperio exclusivo e
absoluto sobre ellas, é o que se denomina appropriação, e o direito que sobre
ellas adquire — propriedade” (RIBAS, 2003, p. 325).
Ainda na lição de Teixeira de Freitas (2003, p. LXX-LXXI), a noção de
direitos reais está para a ideia geral de propriedade como a parte está para
o todo. A propriedade abrange os direitos reais e a maior parte dos direitos
pessoais. Os objetos incorpóreos apreciáveis pela moeda, denominador comum, fazem parte do patrimônio, mas não estão sob o domínio do titular,
insuscetíveis que são de posse, dos efeitos do direito real.
Na reflexão de Pontes de Miranda (2001, p. 59-60), o patrimônio é
coextensivo às propriedades de alguém, quer se trate de direitos reais, quer
de direitos pessoais. O domínio, não. Não há domínio de direitos pessoais. Já
aí intervém o conceito de corporiedade; não se fala do domínio dos direitos
oriundos do contrato de locação de serviços ou de empréstimo. “[...] Às vezes, a palavra ‘propriedade’ é usada em lugar de ‘domínio’ [...] porém há-se
de advertir em que o sentido deixou de ser o próprio, para ser o restrito.”  
Diz-se da propriedade, em sentido lato, “o que faz parte da nossa fortuna, ou patrimônio: tudo o que nos pertence, seja corpóreo, ou incorppóreo. No
sentido estrito, diz-se propriedade (dominium) o direito de usar e dispor de uma
coisa livremente, com exclusão dos outros” (FREITAS, 2003, p. LXX-LXXI). Clóvis
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Bevilaqua (2003, p. 127), após enfatizar que economicamente a propriedade
é a utilização das forças naturais e físicas para satisfação das necessidades
humanas, afirma que juridicamente ela é “o poder assegurado pelo grupo
social à utilização dos bens da vida psíquica e moral”.
A essa compreensão clássica filia-se também Lafayete Rodrigues Pereira (2004, p. 97-98), nestes incisivos termos:

O direito de propriedade, em sentido genérico, abrange todos os direitos que formam o nosso patrimônio, isto é, todos os direitos que
podem ser reduzidos a valor pecuniário. Mas, ordinariamente, o direito
de propriedade é tomado em sentido mais restrito, como compreendendo tão somente o direito que tem por objeto direto ou imediato
as coisas corpóreas. Nesta acepção se lhe dá mais geralmente o nome
do domínio, consagrado por monumentos legislativos antiquíssimos
e de significação mais espiritual e característica.  

A noção genérica de propriedade, compreendendo todos os direitos
que podem ser reduzidos a valor pecuniário, é anterior ao Code Napoléon.
Na expressão de Bartolomé Clavero (1998), o modelo revolucionário de
propriedade não libertou nem recuperou o conceito de direito de propriedade no singular. A propriedade direito de defesa é filha dileta da revolução.
Antes dela havia somente domínio e, ademais, no plural, direito dominical na
própria coisa, que poderia ser qualquer renda durável gerada pelo imóvel.
Numa reação ao feudalismo, a Revolução Francesa libertou o solo dos
vários encargos e ônus — tenências, censos, feudos, servidões, banalidades9
— que sobre ele pesavam, gerando rendas fundiárias para o senhor feudal,
titular do domínio útil. Foi restabelecida a propriedade plena, livre e individual que o direito romano havia concebido (GLISSEN, 2004, p. 645-646),
mas isso não implica, antes pressupõe, a concepção genérica de propriedade
que a antecede.
Refletindo sobre a complexa história das propriedades e sobre o seu
resgate jurídico pelas cartas constitucionais do século XVIII e pelos códigos
do século XIX, observa Paolo Grossi que a ordem fundiária, em um determinado momento histórico, é mais aquilo que circula invisível no ar do que
aquilo que resulta inscrito entre os sinais sensíveis da paisagem agrária. O
mundo das situações reais, no seu entender, não pode ser reduzido à me9

Tenência era um pequeno lote de terra cuja posse pertencia a um servo. A terra dominicata era
aquela explorada diretamente pelo senhor feudal. As banalidades eram o monopólio do senhor
feudal sobre certos serviços ou objetos de uso obrigatório (os moinhos, v.g.).
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cânica consequência de certos fatos técnicos e econômicos, devendo, ao
contrário, ser inserido em uma mentalidade.
Propriedade, afirma, é sobretudo mentalidade. Refere-se o autor às
várias formas de rendas fundiárias, que, pela mentalidade circulante até o
século XVIII, reconduziam-se ao denominador comum do que os juristas
chamam de domínio dividido (dominio diviso), como as tenências, a enfiteuse,
a locação a longo prazo e os contratos agrários consuetudinários (GROSSI,
2006, p. 23-24, 30, 34).
Na célebre déclaration de ses intentions, de 23/06/1789, com a qual
procurara apaziguar as preocupações dos representantes dos Estados Gerais,
Luiz XIV afirmou que todas as propriedades, sem exceção, seriam constantemente respeitadas e que o seu entendimento era o de que a propriedade
compreende os dízimos, censos, rendas, direitos e deveres feudais e senhoriais e geralmente todos os direitos e prerrogativas úteis e honoríficas relacionadas às terras e aos feudos, ou pertencentes às pessoas10. De ver-se,
portanto, que a visão do monarca, na linha do pensamento jurídico da época,
consistia em que o plural propriedades, antes de referir-se à pluralidade de
bens, refere-se à diversidade intrínseca do direito proprietário.
Em face do caráter universal da instituição da propriedade, não é
despicienda uma pequena incursão no direito comparado, tendente a saber
se as relações entre propriedade e domínio, gênero e espécie, porém dotados,
ambos, das faculdades de usar, gozar e dispor (mais próprias da propriedade corpórea, na qual se concretizam com maior nitidez)11, têm alguma
aproximação e em que extensão com as noções de property e ownership do
direito anglo-saxônico.
São raros os estudos da matéria, em torno da qual não há nenhum
consenso, até mesmo pelas grandes diferenças de concepção e de conciliação entre os sistemas jurídicos da common law e do direito continental
(civil law). Para uns, a noção property constituiria o gênero das titularidades
patrimoniais vinculadas à pessoa, enquanto ownership constituiria uma es10

“Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend
expressément sous le nom de proprieté les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux,
et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aus terres et aux fiefs,
ou appartenant aux personnes.”

11

Pelo art. 1.231 do Código Civil, “A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”. (No ponto, dizia o art. 527 do Código Civil/1916 que “O domínio presume-se exclusivo e
ilimitado, até prova em contrário”.)
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pécie (domínio), à semelhança do que resta autorizado no sistema brasileiro
(COMPARATO, 1986, p. 74).
Segundo o Black’s Law Dictionary, no verbete property, propriedade
é o direito de possuir, usar e gozar de uma determinada coisa, chamado
também de conjunto de direitos. Toda coisa externa sobre a qual se exercem
direitos de posse, de uso e de gozo. No sentido mais amplo, propriedade inclui
todos os direitos legais de uma pessoa, de qualquer descrição. A propriedade de um homem é tudo o que é seu segundo a lei. Num segundo sentido,
mais restrito, propriedade não inclui todos os direitos de uma pessoa, mas
somente os seus direitos proprietários contrapostos a seus direitos pessoais
(personalíssimos). Nesse sentido, terras, bens móveis, ações de uma pessoa
e os débitos de que é credora são sua propriedade, mas sua vida, liberdade
ou reputação não. Numa terceira aplicação, o termo não chega sequer a
incluir todos os direitos proprietários, mas somente aqueles que são, ao
mesmo tempo, proprietários in rem12. Na acepção ampla, percebe-se, o termo
property tem o sentido abrangente de todas as titularidades patrimoniais
da pessoa, delas excluídas naturalmente, porque não redutíveis a dinheiro,
os direitos da personalidade.
Pela mesma fonte, ownership é o conjunto de direitos que permite a alguém usar, gerir e gozar de uma propriedade, inclusive o direito de
transmiti-la para outros. Ownership implica o direito de possuir uma coisa,
independentemente de qualquer controle real ou inferido. São direitos gerais, permanentes e transmissíveis por via hereditária. Posse é o exercício
de fato de uma reivindicação. Ownership é o reconhecimento de direito de
uma reivindicação. Uma coisa é do meu domínio quando minha reivindicação é garantida pelo Estado em conformidade com a lei; é possuída por mim
quando minha reivindicação dela é sustentada por minha própria vontade
autoafirmativa13. Algo, portanto, guardadas as diferenças mil do sistema da
12

13

“The right to possess, use, and enjoy a determinate thing […]. Also termed bundle of rights. Any
external thing over which the rights possession, use, and enjoyment are exercised. […] In its widest
sense, property includes all a person’s legal rights, of whatever description. A man’s property is all
that is his in law. […] In a second and narrower sense, property includes not all a person’s rights,
but only his proprietary as opposed to his personal rights. […] In this sensea man’s land, chattels,
shares, and the debts due to him are his property; but not his life or liberty or reputation …In a third
application […], the term includes not even all proprietary rights in rem.” (Cf. BLACK,  2007.)

“The bundle of rights allowing one to use, manage, and enjoy property, including the right to convey
it to others. Ownership implies the right to posses a thing regardless of any actual or constructive
control. Ownership rights are general, permanent and heritable. [...] Possession is the de facto exercise
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common law, da similitude do domínio, na acepção acima referida, de uma
espécie de manifestação da noção ampla de propriedade.
Para outros, a expressão property, dos sistemas da common law, não
corresponderia exatamente à noção de propriedade nos sistemas do direito continental (civil law), designando aquilo que se entende por qualquer
direito patrimonial (PENTEADO, 2008, p. 71), objeção que rigorosamente
não procederia, pois, como foi visto, esta é exatamente a noção geral de
propriedade (complexo de direitos reais e obrigacionais), que, por hábito
de linguagem, como lembrado por Teixeira de Freitas, ou por inércia dogmática, vem associada sistematicamente à noção de domínio.
Para outra visão, no direito inglês as questões tratadas sob a rubrica property (personal property e real property) exorbitariam em muito do
âmbito do direito francês das coisas, atrelado à ideia de direito subjetivo,
resultante de séculos de refinamento do pensamento jurídico nas universidades, não podendo ser traduzida por propriedade. Já o termo ownership,
do direito inglês, é que teria o significado, no direito continental, da palavra
propriedade, ainda que não em relação a todos os bens (DAVID, 2006, p.
91-92).
A palavra ownership corresponde, na língua inglesa corrente, à nossa
palavra propriedade mas não é utilizada em matéria de real property:
uma pessoa pode muito bem ser proprietária de mercadorias, mas
nunca é, em sentido estrito, proprietária de uma terra ou de uma casa,
de acordo com o direito. Essa observação é curiosa, especialmente em
um país que não é marxista, e o único país no qual a língua tem um
verbo (to own) para exprimir a ideia: ser proprietário de [...] (DAVID,
2006, p. 95).

Na avaliação de René David, há nítida oposição entre as concepções
de base francesa e inglesa da propriedade. Na visão francesa, a propriedade,
conceito unitário, é concentrada nas mãos de um titular único, o proprietário,
que detém a plenitude dos poderes absolutos sobre o seu objeto, expressos
nas prerrogativas do ius utendi, ius fruendi et ius abutendi, concentrados
de tal maneira no título de propriedade que ele chega a se confundir com
of a claim; ownership is the de jure recognition of one. A thing is owned by me when my claim to it is
maintained by the will of the State as expressed in the law; it is possessed by me, when my claim to it is
maintained by my self-assertive will.” (Cf. BLACK,  2007.)
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o bem a que se refere. Os desmembramentos da propriedade são somente
os admitidos em lei.
Já na construção inglesa, que não conhece a distinção do direito
continental entre direitos reais e direitos pessoais, a propriedade, garantida por uma ação real (real action), não existe em relação aos imóveis,
senão na titularidade do rei, em função da soberania. O titular não terá
jamais a propriedade em relação à terra, mas somente um conjunto de
interesses, chamados pelo gênero de state, expressão que exprime a ideia
de interesse jurídico que a pessoa tenha sobre a coisa (DAVID, 2006, p.
96-98).   
Não se aconselha — retorne-se ao cenário brasileiro —, por conseguinte, em prol de uma compreensão sistemática das titularidades
patrimoniais, perder de vista a propriedade como gênero, como a relação
de pertença da coisa à pessoa (RUGGIERO, 1999, p. 455). Tão arraigado
tem sido, todavia, o uso atécnico do termo propriedade como sinônimo de
domínio ou propriedade corpórea, que a noção de propriedade enquanto
gênero das titularidades patrimoniais tem sido chamada de “o sentido
antigo da propriedade” (COMPARATO, 1986, p. 74), ainda que a expressão não deixe de fazer sentido em outra perspectiva, para contrapor-se à
noção funcionalizada atual de propriedade, afetada de deveres em relação
a terceiros, diferentemente da propriedade de recorte liberal e absoluto, como um direito subjetivo puro, enfeixando plenamente os poderes
clássicos do proprietário, sem deveres não proprietários.
O uso atécnico, por outro lado, tem levado a doutrina a dizer,
recorrentemente, mas também sem grande apuro técnico, que não mais
existe um conceito unitário de propriedade. Tantos são os regimes proprietários, diante do objeto cada vez mais diferenciado e complexo desse
direito subjetivo, que na atualidade dever-se-ia falar em propriedades,
no plural. Não haveria somente uma diversidade intrínseca do direito
proprietário. Haveria, sim, uma multiplicidade de propriedades.
Considerar a propriedade a partir de um conceito unitário, com
um sentido unívoco, implicaria desprezo pelas novas realidades sociais,
inclusive na fratura entre a propriedade e o exercício do direito, na organização dos bens para fins lucrativos sob a forma de empresa (GOMES,
1970, p. 9-11).
344
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tando, dessas interferências, situações originais, que não podem ser
unificadas (GOMES, 1970, p. 9).

É lembrada por todos, quando se fala da multiciplicidade das situações jurídicas proprietárias, refratárias a um sentido unívoco, a tese de
Salvatore Pugliatti, propondo a desintegração conceitual do instituto da
propriedade e sugerindo que se use a forma plural le proprietá (RODOTÀ,
1960, p. 1.254, 1.315-1.317; TEPEDINO, 1989, p. 74-75) no lugar do monolítico conceito de la proprietá. A desestruturação do conceito monolítico de
propriedade teria como resultado — que, paradoxalmente, também seria a
sua causa — a diversificação dos regimes jurídicos proprietários.
A propriedade não constituiria um instituto único, senão um conjunto
de institutos jurídicos referidos a distintos tipos de bens, ou uma multiplicidade de estatutos proprietários:

A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de
várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens. Não podemos
manter a ilusão de que à unicidade do termo — aplicado à referência
a situações diversas — corresponde a real unidade de um compacto
e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus
distintos perfis — subjetivo, objetivo, estático e dinâmico — compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras
formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos sendo
desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade
(GRAU, 2006, p. 236).

A tese é verdadeira num plano descritivo da realidade jurídico-econômica, especialmente quanto à propriedade dos bens de produção, mas, na
proposta de eliminar ou dar por findo o conceito unitário de propriedade, não
tem fôlego lógico, não passando de uma força de expressão. A propriedade,
como relação de pertença entre o titular e tudo o que for economicamente
apreciável, é uma só e não pode ser eliminada como categoria conceitual. Por
mais que se predique a diversificação, ela pressupõe, como um a priori lógico,
uma ideia central de propriedade, a partir da qual os diferentes estatutos se
referenciam. A especialidade supõe sempre a generalidade e as propriedades
especiais, por consequência, um direito comum de propriedade (DÍEZ-PICAZO,
1986, p. 16).
O fato de existirem diferentes estatutos proprietários, em função dos
bens que constituem objeto dos direitos — propriedade do solo, propriedade
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industrial, propriedade artística e literária, propriedade de valores mobiliários —, não quer dizer nem implica a impossibilidade lógica da ideia geral
do instituto; antes o pressupõe, como visto. Trata-se, vistas as coisas com
menor distância, de diversidades intrínsecas do direito proprietário, de um
único instituto que se apresenta com grande variedade de aspectos.
Um instituto novo nos dinâmicos tempos modernos, a desafiar a argúcia dos juristas na identificação da sua natureza jurídica e que poderia
contribuir para a quebra da unidade do conceito de propriedade, é a chamada
multipropriedade, ou direito de habitação periódica, instituto pelo qual o seu
titular compartilha com outros, igualmente legitimados, num mesmo imóvel,
porém de forma exclusiva, o direito de utilizá-lo periodicamente, em certa
época de cada ano, via de regra em locais de apelo turístico (LIMA, 2004, p.
37-41, 65). O complexo hoteleiro ou turístico, que também fornece serviços
de hotelaria, pertence a proprietário único (MARQUES, 1997, p. 71), mas
os titulares dos contratos de multipropriedade14 têm um direito perpétuo,
periódico e exclusivo, transmissível inter vivos ou mortis causa, de utilizá-lo
a cada ano, via de regra em época de férias.
A multipropriedade, que já não se limita à propriedade imobiliária,
podendo também ser societária, em virtude da qual cada sócio tem o direito,
pelo contrato de sociedade, de desfrutar ciclicamente do capital social (LIMA,
2004, p. 53), vista da parte do titular do desfrute da habitação periódica ou da
parcela do capital social, constitui uma titularidade proprietária, um direito
de crédito conversível em dinheiro e, portanto, uma forma de propriedade
imaterial.
Tratando da classificação da propriedade segundo o seu objeto, em
propriedades materiais (móvel e imóvel) e imateriais ou incorpóreas (as
propriedades intelectual, industrial e comercial), anota Cunha Gonçalves
(1957, v. 11, t. 1, p. 223) que, com base nessa distinção, chega a falar-se “que
não há propriedade, há propriedades”. Mas, adverte, isso constitui manifesto
equívoco. A variedade dos objetos não altera, quanto à essência, a natureza
dos direitos neles exercidos.
Sempre existiram as “propriedades especiais” — v.g., os recursos
minerais, as águas, a propriedade intelectual, a propriedade de marcas,
14

São os contratos de Time-Sharing, cuja fórmula é dada como nascida na França, mas que se desenvolveu sobretudo nos Estados Unidos nos anos 70 e 80, de onde se expandiu para a Europa nos
anos 80 e, nos anos 90, para a América Latina. (Cf. MARQUES, 1997, p. 71.)
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a propriedade industrial — que não se ajustavam sem rebeldia ao conceito
padrão, tributário da propriedade imobiliária e, antes disso, da propriedade
fundiária e que, em virtude disso, comportavam dúvidas sobre a sua real localização material, que para uns deveria ser até mesmo no direito administrativo
(DÍEZ-PICASO, 1986, p. 16), o que, entrementes, não eliminava a ideia geral da
propriedade.
Não seria suficiente, todavia, limitar-se a tese da pluralidade a
rasgar o véu da propriedade única: subsiste sempre a necessidade de
explicar como se pôde acreditar durante decênios na tese da unidade do
conceito de propriedade não obstante a existência de disciplinas setoriais
diferenciadas (RODOTÀ, 1986, p. 51).

A doutrina da pluralidade de propriedades, em essência, termina sendo “uma inteligente maneira de reconstruir o posto central da propriedade”
(DÍEZ-PICASO, 1986, p. 16)15.
Como veem, é enganosa a ideia de que as abordagens sobre a propriedade, em virtude da sua idade milenar, partem sempre de releituras fáceis de
modelos anteriores. Qualquer abordagem mais aproximada sobre o instituto,
dogmática ou crítica, sob qualquer perspectiva, a partir mesmo da sua definição,
revela-se inçada de tensões e controvérsias. Nunca existiu quietude política nos
domínios do direito de propriedade. Na expressão de Luis Díez-Picazo (1986,
p. 15), a propriedade, incessantemente em novas abordagens, é como que um
fogo falsamente apagado.
Os direitos de propriedade, todos o reconhecem, podem provocar paixões e ser matéria-prima de revoluções (MUNZER, 1990, p. 1).
A regulação das relações entre os homens num mundo onde as reservas
de bens vitais são limitadas, também tem de ser uma regulação das
relações dos homens com as coisas, na divisão das coisas entre eles
(RADBRUCH, 2004, P. 196).

Na expressão de Letourneau (1889, p. 2), antes do estudo das diversas
formas e transformações da propriedade nas sociedades animais e humanas,
é útil remontar ao instinto da propriedade, que na humanidade

15

tem sido o grande factor da história; diante dêle inclinaram-se docemente
as religiões; em redor dêle organizaram-se as sociedades; foi êle que ditou
a maior parte dos códigos; por êle se edificaram e se destruíram impérios.

O autor faz referência ao pensamento de Stefano Rodotà, cuja obra prefacia e traduz.
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O princípio da boa-fé objetiva e seu papel limitador
na aplicação das cláusulas exorbitantes
dos contratos administrativos
Paulo Alkmin Costa Júnior1

1 Introdução
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, e especialmente desde a edição do Código Civil de 2002, muito se tem escrito acerca
de como a estruturação e a hermenêutica de institutos típicos de direito
privado ganharam nova conformação em face da nova ordem constitucional
democrática instaurada.
Com efeito, um instituto como, por exemplo, o direito de propriedade,
de índole marcadamente patrimonialista e cujo arcabouço legal era inspirado
numa concepção liberal de Estado, atualmente não pode ser pensado sem
que se cogite acerca do cumprimento de sua função social. Do mesmo modo,
a ideia da autonomia da vontade, que, na quadra anterior, era tida como a
perfeita representação de um modo idôneo de contratar entre as partes envolvidas, atualmente não pode ser entendida sem que se inquira acerca da
igualdade substancial existente entre os sujeitos do negócio jurídico, sem que
se atente para a dimensão econômica, social e política em que determinada
avença foi perpetrada.
Nesta linha, nosso objetivo neste artigo é estudarmos, com as limitações inerentes de desenvolvimento que o meio escolhido impõe, o princípio da boa-fé objetiva, acolhido expressamente pelos arts. 113 e 422 do
Código Civil de 2002, e sua aplicação no âmbito do direito público, mais
especificamente na temática dos contratos administrativos e suas cláusulas
exorbitantes.
Com efeito, há que se pensar como este princípio, em regra vocacionado a normatizar relações jurídicas de direito privado, atua em contratos
firmados entre a Administração Pública e particulares, e mesmo entre dife1

Juiz federal substituto.
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rentes entes estatais. Afinal, é clássica a divisão entre os dois grandes ramos
do direito — público e privado — assim como são vetustos os ensinamentos
acerca da existência de um regime jurídico exorbitante de direito público
que permite ao ente estatal impor alterações unilaterais aos contratos que
eventualmente firma; regime este ancorado na premissa de que a Administração Pública tem como fim a realização do interesse público, e que este
último prevalece em face de eventual confronto com o interesse do particular.

2 O princípio da boa-fé objetiva

Num primeiro momento, nos parece importante estudar o princípio
da boa-fé objetiva, de modo a melhor situarmos, já num segundo passo, a
sua aplicação no campo dos contratos administrativos.
2.1 A ideia de boa-fé, sua gênese jurídica e sua força normativa atual

A ideia de boa-fé, de um modo geral, está associada a um certo modo
de atuar reto, remete a uma conduta leal por parte do agente, que o torne
merecedor da confiança depositada por outra pessoa.
Ensina ROSENVALD (2005, p. 75-76) “[...] que o conceito jurídico de
boa-fé tem sua gênese no direito romano”. Citando o Ministro José Carlos
Moreira Alves, o referido autor anota ainda que
[...] a bona fides no direito romano das obrigações significava a fidelidade à palavra dada com o dever de cumprimento da promessa. A sua
função consistia em exigir que os contratantes atuassem sem dolo e
segundo o critério de relações leais, exigindo comportamento honesto
positivo. No direito clássico, os iudicia bonae fidei concedem ao magistrado maior liberdade de apreciação, alargando o officium judicis.
Já no direito pós-clássico, a boa-fé se transforma em cláusula geral de
direito material que domina todo o sistema contratual.

Interessante notar que a boa-fé já detinha, no direito romano, um
status de cláusula geral, permitindo ao magistrado sua atuação segundo a
convicção formada no caso concreto. ROSENVALD (2005, p. 76)2 demons2

Averba o autor sobre o tema: “É possível, então, aferir a proximidade entre os iudicia bonae fidei e
o princípio da boa-fé objetiva do direito das obrigações como espécie de cláusula geral a ser atuada pelo magistrado diante do caso concreto. Em valioso estudo sobre a boa-fé no direito romano,
Francisco Amaral constata que o critério de valoração judicial das circunstâncias concretas nas
ações de boa-fé demonstrava que ela já detinha o propósito de correção e lealdade, com valorização
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tra que o sentido do princípio era, então, bastante assemelhado ao valor
normativo que hodiernamente se extrai do princípio da boa-fé objetiva,
como adiante se verá, mas por razões históricas ele acabou perdendo sua
relevância até ressurgir com pleno vigor nos tempos atuais.
O Código de Napoleão teve marcante papel para este processo de
diminuição da força normativa do princípio da boa-fé. Ocorre que, à época
de sua edição, a doutrina positivista tinha uma grande confiança de que era
possível a lei prever, de modo minudente, as situações de vida que posteriormente deveriam ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Assim, a crença
na época, agravada também pela desconfiança que os vínculos históricos
da magistratura com o Ancién Regime geravam, era de que caberia ao magistrado pouco mais do que encontrar, na fórmula legal previamente estabelecida, a solução para o caso concreto posto à sua apreciação. Não havia
espaço exegético para que o magistrado perquirisse acerca da boa-fé das
partes no cumprimento do contrato, embora houvesse a previsão legal da
necessidade desta.
Some-se a isto também o advento do Estado liberal, com a prevalência
dos ideais de liberdade e igualdade, tomados sob enfoque essencialmente
individualista, portanto legitimador da justiça de se reconhecer a autonomia da vontade (ainda que meramente formal) como modo de licitamente
obrigar as partes.
Neste contexto, torna-se mais fácil perceber que o princípio da boa-fé
objetiva não encontrava o melhor ambiente para desenvolver a sua força
normativa, o que somente veio a acontecer quando do advento de um novo
marco histórico, de superação da concepção individualista ancorada no ideário liberal clássico.
Sobre o tema, De Paula (2005, p. 38), em interessante dissertação de
mestrado, traz a seguinte contribuição:
A propriedade privada na legislação civil de 1916 ocupava uma posição de destaque e proteção em relação ao próprio ser, pois segundo
Paulo Luiz Netto Lôbo, no Estado Liberal “o contrato converteu-se em
instrumento por excelência da autonomia da vontade, confundida com
a própria liberdade, ambas impensáveis sem o direito da propriedade
privada, tida como a exteriorização da pessoa humana ou da cidadania”.

do comportamento das partes, sentido este desenvolvido pelo direito moderno no setor dos negócios jurídicos”.
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Dizia ainda, o autor, que a não admissão de “qualquer interferência
do Estado-juiz ou legislador, pode ser retratada na expressiva petição de
princípio da época: quem diz contratual, diz justo”.

A mudança se deu, inicialmente, com o advento do Estado social. Então já se passou a questionar a prevalência absoluta da autonomia da vontade
e o poder de vinculação do contrato, cogitando-se de normas protetivas dos
cidadãos nas mais diversas esferas do direito.

Mas, fazendo acentuado corte histórico, nos afigura importante apontar que adentramos atualmente em um novo período da história. A globalização, com sua impressionante repercussão na criação de novas formas de
circulação de riquezas (entre outras consequências), sedimentou uma nova
realidade: nela gigantes econômicos negociam todos os dias com cidadãos
hipossuficientes por meio de ajustes como os contratos de adesão; contratos se firmam pela via virtual entre partes que sequer se conhecem pessoalmente; enfim, uma nova realidade econômica e social impõe a assunção
de um novo paradigma contratual, no qual volta a apresentar relevo, como
elemento componente de uma ordem social justa e solidária, o princípio do
boa-fé objetiva.
No ponto, afigura-se importante destacar a importância da Constituição Federal de 1988 e, no plano infraconstitucional, do Código de Defesa
do Consumidor, para que, no direito pátrio, este novo paradigma contratual
passasse a estabelecer as suas bases. Com efeito, o código consumerista
trouxe a discussão acerca do princípio da boa-fé objetiva para o dia a dia
dos tribunais, contribuindo decisivamente para uma nova leitura do direito
civil, mais harmônica com a ordem constitucional democrática inaugurada
em 1988.
Nesta linha, Tepedino (2004,, v. 1, p. 277), citando Teresa Negreiros,
refere que a fundamentação constitucional da boa-fé objetiva
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[...] centra-se na ideia da dignidade da pessoa humana como princípio
reorientador das relações patrimoniais. “Nossa hipótese é a de que o
quadro principiológico previsto constitucionalmente inverte, na medida em que elege a pessoa humana como ápice valorativo do sistema
jurídico, a relação de subordinação entre o direito à autonomia privada
e o dever de solidariedade contratual, passando o contrato a expressar uma ordem de cooperação em que os deveres se sobrepõem aos
direitos; a pessoa solidária, ao indivíduo solitário”.
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Interessante, a propósito, notar que, entre os ideais consagrados
pela Revolução Francesa — liberdade, igualdade e fraternidade —, os dois
primeiros tenham ganhado amplo relevo na configuração de institutos
jurídicos da época (ainda que a igualdade tenha sido vista mais em sua
dimensão formal), ao passo que a ideia de solidariedade referida na palavra fraternidade somente mais recentemente tenha obtido maior força
normativa.
2.2 A boa-fé subjetiva e objetiva

Neste ponto do trabalho, afigura-se importante investigar um pouco
mais profundamente o princípio da boa-fé, de modo a distinguir os conceitos de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, esta última objeto de nosso
trabalho.
Rosenvald (2005, p. 80), citando Fernando de Noronha, distingue
assim a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva:
A primeira diz respeito a dados internos, fundamentalmente psicológicos, atinentes diretamente ao sujeito; a segunda a elementos
externos, a normas de conduta que determinam como ele deve agir.
Num caso está de boa-fé quem ignora a real situação jurídica; no
outro, está de boa-fé quem tem motivos para confiar na contraparte.
Uma é boa-fé estado, a outra, boa-fé princípio.

E continua o autor, explicitando o conteúdo do princípio da boa-fé
objetiva (ROSENVALD, 2005, p. 80-81):

Esse dado distintivo é crucial: a boa-fé objetiva é examinada externamente, vale dizer, a aferição se dirige à correção da conduta do
invidíduo, pouco importando a sua convicção. O contrário da boa-fé
subjetiva é a má-fé; já o agir humano despido de lealdade e correção
é apenas qualificado como carecedor de boa-fé objetiva. Tal qual no
direito penal, irrelevante é a cogitação do agente. De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de
que as pessoas pautem seu agir na cooperação e retidão, garantam
a promoção do valor constitucional do solidarismo, incentivando o
sentimento de justiça social, com repressão de todas as condutas que
importem em desvio aos parâmetros sedimentados de honestidade
e lisura. Seria, em última instância, a tradução no campo jurídico
do indispensável cuidado e estima que devemos conceder ao nosso
semelhante.
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2.3 A boa-fé objetiva no Código Civil de 2002
No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da boa-fé objetiva foi
inicialmente acolhido pelo Código de Defesa do Consumidor3, em seus arts.
4º, III, e 51, IV. À época, parte da doutrina já pugnava pela sua aplicação a
todas as relações contratuais, ainda que não inicialmente enquadradas no
conceito de relação de consumo, sob o argumento de que o ordenamento
não podia ser incoerente a ponto de exigir uma conduta caracterizadora
de boa-fé objetiva apenas em parcela dos contratos firmados na sociedade;
apontava-se ainda o fundo constitucional do princípio, de modo a irradiar
os seus efeitos a todo o direito privado.
Com o advento do Código Civil de 20024, a discussão perdeu relevância, em virtude do acolhimento expresso do princípio nos seus arts. 113 e 422.
Assim, o princípio da boa-fé objetiva tem inegável aplicação aos
contratos firmados entre particulares, sendo que adiante estudaremos sua
aplicação no âmbito dos contratos administrativos firmados pela Administração Pública.
2.4 As funções exercidas pelo princípio da boa-fé objetiva

Para que se compreenda melhor o alcance deste princípio, e como
ele atua, cumpre explicar que, consoante Tepedino (2004, p. 227-228), a
boa-fé objetiva desempenha “[...] três funções fundamentais: (i) função interpretativa dos contratos; (ii) função restritiva do exercício abusivo de
3

4

Lei 8.078/1990. Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...]
II – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal),
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que: [...]
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Código Civil. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
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direitos contratuais; e (iii) função criadora de deveres anexos ou acessórios
à prestação principal, como o dever de informação e o dever de lealdade”.
Vê-se, portanto, que a boa-fé objetiva desempenha importante papel
hermenêutico, por meio do qual se pode aferir a lisura da conduta do contratante em relação ao fim próprio do negócio avençado, sob critérios usuais
da lealdade e confiança que era de se esperar na conduta dos contratantes.
Sobre o tema, averba Rosenvald (2005, p. 90) que

O recurso interpretativo ao princípio da boa-fé será a forma pela qual
o operador do direito preservará a finalidade econômico-social do
negócio jurídico e determinará o sentido do contrato em toda a sua
trajetória, preservando a relação cooperativa, mesmo que a operação
hermenêutica contrarie a vontade contratutal. Adverte Teresa Negreiros que “contraria a boa-fé permitir que, em nome da intangibilidade
da vontade negocial, uma dada conjuntura que leve a distorções no
que se refere à finalidade econômico-social do contrato ou de dada
cláusula contratual deixe de ser considerada pelo julgador”.

Também constitui importante mecanismo para limitar o exercício
do próprio direito quando este se caracterizar como abusivo, especialmente
nas situações em que o desequilíbrio econômico de forças entre as partes
contratantes é patente, sendo exemplos os contratos de adesão. Há situações
também em que alterações posteriores da realidade factual criam situações
de patente desequilíbrio contratual, impondo que a parte favorecida dela
não se aproveite de maneira a alterar o equilíbrio contratual antes existente,
sem o qual o ajuste sequer teria existido.
Importante citar, uma vez mais, Rosenvald (2005, p. 123), para quem,
no abuso de direito,
[...] alguém aparentemente atua no exercício de um direito subjetivo.
O agente não desrespeita a estrutura normativa, mas ofende a sua
valoração. Conduz-se de forma contrária aos fundamentos materiais
da norma, por negligenciar o elemento ético que preside a sua adequação ao ordenamento. Em outras palavras, no abuso do direito não há
desafio à legalidade estrita de uma regra, porém à sua própria legitimidade, posto vulnerado o princípio que a fundamenta e lhe concede
sustentação sistemática.

Convém relembrar, porém, que a exigência de boa-fé está sempre
conectada ao cumprimento substancial do contrato avençado, não podendo
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transcender os seus limites, de modo a se pretender tutelar a conduta privada
de algum dos contratantes para além deste marco objetivo.

3 O regime jurídico administrativo e os contratos administrativos

Analisados, num primeiro momento, o conteúdo e o alcance do princípio da boa-fé objetiva no direito privado, convém agora estudar, ainda que
de modo bastante singelo, as características dos contratos administrativos
e do regime jurídico-administrativo que o informa, de modo a depois tratarmos da aplicação do princípio da boa-fé objetiva neste campo do direito.
3.1 O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado

Bandeira de Mello (2012, p. 56-57), em excelente abordagem do
tema, aponta que o direito administrativo se assenta, fundamentalmente,
na consagração de dois princípios retores: o princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, dos interesses públicos. Alerta que não lhes confere valor
absoluto, mas que se preocupa é com a tradução deles no sistema jurídico
administrativo, que lhes valida como sua força motriz.
Todavia, antes se faz necessário analisar o próprio conceito de interesse público, que integra os mencionados princípios retores. Mello (2012,
p. 59-60) anota que é acertado pensar em interesse público como categoria
oposta ao interesse privado, individual. Também não discorda daqueles que
o identificam como o interesse do próprio conjunto social, bem como com a
ressalva que ele não se confunde com a somatória dos interesses particulares,
peculiares de cada qual. Todavia, destaca que estas proposições são insuficientes, inclusive porque acentuam um falso antagonismo entre o interesse
das partes e o interesse do todo, permitindo a “[...] errônea suposição de que
se trata de um interesse a se stante, autônomo, desvinculado dos interesses
de cada uma das partes que compõem o todo”.
No ponto, destaca então que o interesse público é uma “[...] função
qualificada dos interesses das partes, um aspecto, uma forma específica, de
sua manifestação”. Em apoio, averba que não há como pensar em um interesse público que seja discordante do interesse de cada um dos membros da
sociedade, mas no máximo com um dado interesse particular, acrescentando
que “[...] o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, nada
358

II Jornada de Direito Civil

mais é que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade”. Exemplifica com
o fato de que um indivíduo pode ter interesse particular de que seu imóvel
não seja desapropriado, mas não tem interesse de que inexista o próprio
instituto da desapropriação.
Mello (2012, p. 62) destaca ainda duas consequências destas considerações: a) “[...] desmascara o mito de que interesses qualificados como
públicos são insuscetíveis de serem defendidos por particulares (salvo em
ação popular ou ação civil pública), mesmo quando seu desatendimento produz agravo pessoalmente sofrido pelo administrado, pois aniquila o pretenso
calço teórico que o arrimaria: a indevida suposição de que os particulares
são estranhos a tais interesses”; b) impede que se suponha que, “[...] sendo
os interesses públicos interesses do Estado, todo e qualquer interesse do
Estado (e demais pessoas de Direito Público) seria ipso facto um interesse
público”, pois a pessoa estatal pode acabar encarnando interesses que não
são próprios daqueles qualificados como interesses públicos, mas sim seus
interesses enquanto pessoa jurídica.
Estabelecida esta premissa, cumpre anotar que Mello (2012, p. 70)
conceitua o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
como a proclamação da “[...] superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo,
da sobrevivência e asseguramento deste último”.
Dele decorrem três consequências: “a) posição privilegiada do órgão
encarregado de zelar pelo interesse público e de exprimi-lo, nas relações com
os particulares; b) posição de supremacia do órgão nestas mesmas relações;
c) restrições ou sujeições especiais no desempenho da atividade pública”.
Interessa-nos sobremodo, para os fins deste trabalho, o estudo desta
posição de supremacia referida no item “b”. Ela é traduzida, metaforicamente,
por meio da imagem de uma relação de verticalidade entre Administração e
particulares, ao contrário da horizontalidade típica das relações entre estes
últimos. Compreende a possibilidade de a Administração Pública constituir
particulares em obrigações por meio de ato unilateral, além da possibilidade
de alterar também unilateralmente relações já estabelecidas. Tal se dá, por
exemplo, nos contratos administrativos.
Todavia, Mello (2012, p. 72) faz uma importante anotação: esses
caracteres do regime jurídico-administrativo
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[...] de modo algum autorizariam supor que a Administração Pública,
escudada no princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, pode expressar tais prerrogativas com a mesma
autonomia e liberdade com que os particulares exercitam seus direitos.
É que a Administração Pública exerce função: a função administrativa.
Existe função quando alguém está investido de um dever de satisfazer
determinadas finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo,
tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades.
[...] Donde, quem os titulariza maneja, na verdade, “deveres-poderes”,
no interesse alheio.

Esta ressalva do respeitado administrativista se faz necessária porque
o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado
tem sido também objeto de severas críticas de parcela da doutrina sobre o
tema, fundadas na alegação de que este princípio encerra uma concepção
autoritária, de excessiva concessão de poder ao Estado em detrimento dos
particulares.
3.2 O princípio da confiança e o princípio da boa-fé objetiva

Outro princípio que merece ser analisado quando se aborda o tema
objeto deste artigo é o princípio da confiança. Guarda ele íntima correlação
com o princípio da boa-fé objetiva, pois diz respeito à expectativa que o administrado cria em função de determinados atos da Administração Pública,
a qual merece ser resguardada em nome do ideal de segurança jurídica.
Com efeito, ensina Freitas (2009, p. 94-95) que

O princípio da confiança legítima ou da boa-fé recíproca nas relações
da administração apresenta tal relevo que merece tratamento à parte,
não obstante ser inerência da junção dos princípios da moralidade e da
segurança das relações jurídicas. A despeito de rarefeitas disposições
legais no Direito Brasileiro, inequívoco que o princípio da confiança
legítima estatui o poder-dever de o administrador público zelar pela
estabilidade de uma relação timbrada pela fidúcia mútua, sem injustificáveis descontinuidades administrativas e sem que se presuma a má-fé.

E continua adiante o mestre gaúcho (FREITAS, 2009, p. 97): “Como
se percebe, o princípio da confiança legítima dos destinatários na Administração Pública, e vice-versa, deve ocupar lugar de destaque em qualquer
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agenda de controle baseado no primado dos princípios, objetivos e direitos
fundamentais nas relações de administração”.
Assim como observamos quando tratamos do princípio da boa-fé
objetiva, este princípio tem íntima correlação com um padrão de lealdade
e honestidade que se espera da Administração Pública na sua prática diária, inclusive nos contratos administrativos que firma, e a despeito de seu
caráter publicístico.
3.3 O regime publicístico dos contratos administrativos

Sobre a natureza jurídica dos contratos firmados pela Administração
Pública, é importante apontar, para mero registro, que há uma divergência
doutrinária acerca da existência de contratos administrativos.
Di Pietro (2012, p. 259-260) ensina que há pelo menos três correntes
sobre o tema: a) aquela que nega a existência do contrato administrativo;
b) a corrente que, em oposição, entende que todos os contratos avençados
pela Administração Pública tem a natureza jurídica de contrato administrativo; c) a corrente que aceita a existência do contrato administrativo como
espécie do gênero contrato, com regime jurídico exorbitante e derrogatório
do direito privado.
Di Pietro (2012, p. 261), assim como a ampla maioria da doutrina
administrativista brasileira, acolhe o entendimento da terceira corrente.
Refere que o conceito de contrato pertence à teoria geral do direito, e não
ao direito privado, e que, mesmo que as cláusulas do contrato apenas sigam
o que fora disposto em lei e sejam fixadas unilateralmente, estes ajustes não
se caracterizam como atos administrativos unilaterais porque demandam,
para sua existência, a aquiescência do particular. E, se esta bilateralidade é
requisito essencial de sua validade, não há o que se discutir acerca da natureza contratual do ato.
Di Pietro (2012, p. 263), citando Meirelles Teixeira, aponta então
os traços distintivos que, assim como todo contrato, compõem o contrato
administrativo:

a) um acordo voluntário de vontades, indissoluvelmente ligadas uma
à outra, reciprocamente condicionante e condicionada, coexistentes
no tempo, formando uma vontade contratual unitária; b) os interesses e finalidades visados pelas partes apresentam-se contraditórios
e opostos, condicionando-se reciprocramente, uns como causa dos
outros; c) produção de efeitos jurídicos para ambas as partes, ou seja,
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criação de direitos e obrigações recíprocos para os contratantes; daí
a afirmação de que faz lei entre as partes.

3.3.1 As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos e
sua fundamentação normativa e doutrinária
Sabe-se, contudo, que o contrato administrativo tem características
próprias que o distinguem das avenças regidas pelo direito privado, visto
que o seu regime jurídico é parcialmente derrogado por normas de direito
público. Estas normas conferem à Administração Pública determinadas prerrogativas que a colocam em posição de supremacia em relação ao particular,
assim como também estabelecem sujeições que atuam como barreira ao exercício abusivo daquelas prerrogativas. Quando os contratos administrativos
são firmados, elas aderem naturalmente ao ajuste, sendo ilícito o contrato
administrativo que contenha previsão de sua não aplicação porque, como
visto, decorrem de texto expresso de lei.
Entre estas normas, tendo em conta os fins de nosso trabalho, merecem relevo as que fixam cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Estas são cláusulas que usualmente não constam em contratos privados,
seja porque não é comum a vontade das partes de acolhê-las, seja porque
algumas delas seriam consideradas ilícitas por implicar extremo desequilíbrio contratual; todavia, em sede de contratos administrativos, elas apenas
caracterizam a posição de supremacia da Administração Pública.
Estas cláusulas estão positivadas em vários artigos da Lei 8.666/1993,
merecendo destaque os arts. 58 e 595.
5

Lei 8.666/1993. Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I – modificá-los, unilateralmente,
para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;  III – fiscalizar-lhes a execução; IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo. § 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. § 2º Na hipótese do inciso
I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se
mantenha o equilíbrio contratual.
Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo
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Deste modo, presentes as condições legais, é possível à Administração Pública impor alterações ou rescindir unilateralmente o contrato, assim
como aplicar unilateralmente, e na própria via administrativa, penalidades
para o caso do seu descumprimento.
Estas medidas devem, por óbvio, encontrar fundamento legal, sendo
que o motivo alegado deve sempre ter, como pressuposto fático e jurídico,
uma razão de interesse público. Isto se dá porque o fim de toda a atividade administrativa deve ser a busca do bem comum, sendo apenas por este
motivo que se pode utilizar validamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sem que tal axioma guarde feição
autoritária.

3.3.2 A função integrativa das normas de direito privado no âmbito dos contratos administrativos
Antes de adentrar ao tema da aplicação do princípio da boa-fé objetiva
aos contratos administrativos, vale lembrar que o art. 546 da Lei 8.666/1993
prevê a aplicação supletiva da legislação de direito privado em matéria contratual, de modo que, se não fosse pelo só fato de o princípio da confiança
incidir sobre a atuação da Administração Pública, também o princípio da
boa-fé objetiva, tal como positivado no Código Civil, tem importante aplicação
no campo dos contratos administrativos.

4 O princípio da boa-fé objetiva e sua aplicação aos contratos
administrativos

Como se viu, os contratos administrativos, conquanto tenham um
regime publicístico próprio, não se afastam, em sua estrutura essencial, das
avenças reguladas pelo direito privado. Em qualquer acordo de vontades, se

6

que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem
lhe deu causa.

Lei 8.666/1993. Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. § 1º  Os contratos devem estabelecer
com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e
da proposta a que se vinculam. § 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

363

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

faz necessário um comportamento de lealdade entre as partes, de respeito
objetivo acerca do fim substancial do ajuste pactuado.

Esta é uma via de mão dupla. Com efeito, é até mesmo intuitivo que
o particular não pode se aproveitar de situações surgidas após a assinatura
do contrato para tentar obter vantagens inicialmente não contempladas. É
comum, por exemplo, a prática de se pedir repactuação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo sem que qualquer situação
objetivamente justificável tenha realmente se apresentado; o que ocorre é
que a parte, no momento da licitação, de boa-fé (subjetiva) ou de má-fé (o
que não importa para fins de interpretação do instrumento), praticou valores não sustentáveis na apresentação da proposta, com o fim de conseguir
a adjudicação do objeto do certame. Ou simplesmente o valor é consentâneo com a adequada remuneração, apenas não se sustentando a alegação
de desequilíbrio da equação econômico-financeira. Em um e outro caso,
entendemos que, uma vez não apresentadas novas condições objetivas que
demonstrem a conveniência de alteração da remuneração pactuada, não
atende ao princípio da boa-fé objetiva conceder ao contratante a revisão
de cláusula contratual, para cujas consequências ele deveria ter atentado
no momento da apresentação proposta vencedora porque teria condições
técnicas para tanto.
4.1 O princípio da boa-fé objetiva e a utilização das cláusulas
exorbitantes pela Administração Pública

De outro lado, a Administração Pública não pode se escudar no seu
dever-poder de velar pelo interesse público primário para tentar obter vantagens ilegítimas ou para prejudicar terceiros, em nítido desvio de finalidade.
Com efeito, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado
somente produz efeitos se a conduta da Administração Pública estiver realmente amparada num agir consentâneo com a lealdade e a razoabilidade
que inspira os particulares a contratar com o Poder Público.
Assim, há que se aplicarem os princípios da moralidade administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade para aferir se o que está sendo
defendido de fato é o interesse público, sendo inescapável manter, de todo
modo, o equilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida no contrato
administrativo original. No ponto, o princípio da boa-fé objetiva age de modo
a limitar a conduta da Administração Pública, a lhe impor parâmetros de
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atuação sobre o que se entende como exercício legítimo do direito conferido
pelas cláusulas exorbitantes, e o que porventura caracterize abuso de direito.

4.2 O princípio da boa-fé objetiva e a jurisprudência sobre sua
aplicação aos contratos administrativos

As decisões abaixo colacionadas, proferidas no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e de alguns tribunais regionais federais, são bastante
didáticas com relação ao que ora se afirma. Recomenda-se a sua leitura, para
que se perceba que não é qualquer situação de descumprimento contratual
que permite, por exemplo, a aplicação da severa penalidade de proibição de
contratação com o Poder Público; para que se entenda que, ao se defender
aquilo que se convencionou nominar interesse público, deve-se também levar
em conta a atuação do contratante privado que atua com boa-fé objetiva no
cumprimento de suas obrigações no contrato administrativo firmado.
Eis as decisões ora referidas:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO
NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Apesar do
TCU ter proferido decisão mandando anular o contrato, houve uma
segunda decisão da mesma Corte de contas anulando esta primeira,
em razão do descumprimento do princípio do devido processo legal,
2. A alegação do recorrente de que a decisão do TCU anulou o contrato
por ilegalidade, e portanto, descaberia pagamento ao recorrido pelos
serviços irregularmente prestados não merece prosperar pois esta
decisão foi revista pela própria Corte de contas. 3. Se o Poder Público continuou recebendo a prestação de serviços pelo recorrido sem
se opor, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia
a nulidade do contrato porque isso configuraria uma tentativa de se
valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento
jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também
da Administração Pública). 4. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200901694703, Mauro Campbell Marques, STJ – Segunda
Turma, DJE DATA: 15/10/2010.)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 87 DA LEI 8.666/1993. 1. Acolhimento, em sede de recurso
especial, do acórdão de segundo grau assim ementado (fl. 186): DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 87, LEI
8.666/1993. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE. 1. Cuida-se
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de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade militar
que aplicou a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação devido ao atraso no cumprimento da prestação de fornecer os produtos contratados. 2. O art. 87, da Lei 8.666/1993, não
estabelece critérios claros e objetivos acerca das sanções decorrentes
do descumprimento do contrato, mas por óbvio existe uma gradação
acerca das penalidades previstas nos quatro incisos do dispositivo
legal. 3. Na contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais
relacionados à igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam mudanças de paradigmas antigos em matéria de contrato,
inclusive no campo do contrato administrativo que, desse modo, sem
perder suas características e atributos do período anterior, passa a
ser informado pela noção de boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade no campo pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual.
4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade
aplicada ao contratado pela Administração Pública, e desse modo, o
art. 87, da Lei 8.666/1993, somente pode ser interpretado com base na
razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do
descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial,
e a proporcionalidade. 5. Apelação e Remessa necessária conhecidas
e improvidas. 2. Aplicação do princípio da razoabilidade. Inexistência
de demonstração de prejuízo para a Administração pelo atraso na
entrega do objeto contratado. 3. Aceitação implícita da Administração
Pública ao receber parte da mercadoria com atraso, sem lançar nenhum
protesto. 4. Contrato para o fornecimento de 48.000 fogareiros, no
valor de R$ 46.080,00 com entrega prevista em 30 dias. Cumprimento integral do contrato de forma parcelada em 60 e 150 dias, com
informação prévia à Administração Pública das dificuldades enfrentadas em face de problemas de mercado. 5. Nenhuma demonstração
de insatisfação e de prejuízo por parte da Administração. 6. Recurso
especial não-provido, confirmando-se o acórdão que afastou a pena de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de
contratar com o Ministério da Marinha, pelo prazo de 6 (seis) meses.
(RESP 200700014906, José Delgado, STJ – Primeira Turma, DJ DATA:
29/10/2007 PG: 00190.)
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. LOJA EM ESTAÇÃO
DO METRÔ. FALTA DE ESTRUTURA MÍNIMA PARA USO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS.
POSSIBILIDADE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESPEJO
DO LOCADOR. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Em ambas as
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demandas — a ação de rescisão contratual e ação de despejo —, as
partes pretendem obter o mesmo resultado, a saber, a rescisão do
denominado “contrato de locação” firmado entre o METRÔ (na qualidade de locador) e a ECT (na condição de locatária) tendo por objeto
a loja “D” da Estação Carioca do Metrô. A diferença das postulações
diz respeito ao direcionamento da responsabilidade civil contratual
por perdas e danos, eis que as partes reciprocamente imputam à outra o fato de o contrato não haver sido exitoso e, consequentemente,
requerem a condenação da parte contrária à reparação dos prejuízos
patrimoniais sofridos. 2. O contrato celebrado entre a Apelante Metrô
e a Apelada ECT consiste em contrato administrativo de cessão de
uso de bem público, consistente no local reservado para servir como
estabelecimento comercial em uma estação recém-construída do METRÔ, na época dos fatos (a estação Carioca). Ou seja, não se tratava
propriamente de um contrato de locação, este sim regime por regras
de Direito Privado. 3. Não há dúvida acerca do inadimplemento de
obrigação principal do contrato por parte do Metrô, o que não apenas
decorreu das circunstâncias relacionadas à notificação feita pela ECT,
mas também com base no levantamento feito pelo perito na vistoria
realizada no imóvel. Havia graves problemas estruturais no imóvel
cedido para uso, de única e exclusiva responsabilidade do Metrô, o
que impediu que a ECT pudesse instalar e explorar sua atividade no
serviço postal no local indicado. 4. Devido a tal contexto, a interrupção
do pagamento das prestações pecuniárias relacionadas ao contrato
administrativo se revelou legítima e em consonância com o princípio da exceptio non adimpleti contractus. Atualmente a própria Lei
8.666/1993 reconhece a possibilidade de suspensão do cumprimento
das obrigações em determinadas circunstâncias, notadamente quando há elementos claros a demonstrar o inadimplemento absoluto da
obrigação da Administração Pública. 5. O princípio da boa-fé objetiva,
além de designar uma norma de conduta das partes da relação obrigacional qualificada pela lealdade, pela consideração dos interesses da
outra parte, da colaboração intersubjetiva no tráfico negocial, também
serve de critério de interpretação dos negócios jurídicos e de norma
impositiva de limites ao exercício dos direitos subjetivos 6. A expectativa despertada na ECT quanto ao recebimento de imóvel em plenas
condições para uso e exploração da atividade inerente à personalidade
da empresa pública federal (exploração do serviço postal), à evidência,
foi frustrada pelo Metrô que, inclusive, reconheceu o inadimplemento
ao mencionar que não tinha recursos monetários suficientes para realizar as obras necessárias que viabilizassem a entrega do imóvel em
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plenas condições de funcionamento. 7. Deve ser integralmente mantida
a sentença de improcedência do pedido de despejo e de condenação
da ECT ao pagamento de valores referentes aos alugueres do imóvel.
Considerando a circunstância de que houve inadimplemento culposo
das obrigações do Metrô, por óbvio, legítima foi a atitude da ECT, não
cabendo a ela qualquer responsabilidade contratual. 8. Tendo a ECT
agido legitimamente ao suspender o pagamento dos alugueres (diante
da exceptio non adimplenti contractus), associado à configuração da
inexecução culposa do contrato por parte do Metrô, é de ser confirmada
a sentença. 9. Apelação improvida. (AC 9902006752, desembargador
federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, TRF2 – Sexta Turma
especializada, DJU – Data: 13/04/2009 – p. 107.)
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DOS VALORES PERDIDOS.
QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O regime jurídico aplicável
ao contrato administrativo, informado pelo princípio da supremacia
do interesse público sobre os interesses privados, outorga à Administração Pública o poder de rescindir unilateralmente o pacto celebrado,
na hipótese em que o particular contratado descumpre as obrigações
avençadas. 2. Todavia, no caso dos autos, diante de tão expressivos
investimentos realizados, afigura-se efetivamente desproporcional
a imediata rescisão dos contratos sem considerar o que a contratada
de boa-fé antecipou. A rescisão inicialmente até afigura-se justificada,
em face do inadimplemento, mas deveria ter considerado os valores
já adimplidos e antecipados, assumidos pela apelante em situação de
boa-fé objetiva. Inobservou-se o art. 3º, I e II, da Lei 9.784/1994, inclusive com enriquecimento ilícito da apelada, face à não composição
em relação aos valores investidos. 3. Parcialmente provido o apelo
para assegurar à apelante o ressarcimento pelos valores investidos e
efetivamente perdidos. O quantum deverá ser apurado em liquidação
de sentença. (AC 200471000264610, Marga Inge Barth Tessler, TRF4
– Quarta Turma, D.E. 16/11/2009.)
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Discussões em torno da quantificação dos danos morais:
a difícil prova de sua existência e a aplicação do caráter
sancionador diante da disciplina legal existente
Rafael Araújo Torres1

1 Introdução
A Constituição da República de 1988, ao estabelecer o princípio da
dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro (art.
1º, III), conferiu importância à proteção da dimensão moral do indivíduo,
não apenas por ser sujeito de direito, mas por ser um organismo dotado de
sentimentos.
Nessa linha, o texto constitucional elevou a tutela dos direitos da
personalidade ao status de direito fundamental, dispondo, em seu art. 5º,
X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”.
Atualmente, os direitos da personalidade são resguardados de forma
expressa pelo ordenamento jurídico pátrio e qualquer forma de violação
conduz à necessidade de reparação dos prejuízos causados, nos termos dos
arts. 11 a 21 e 186, todos do Código Civil de 2002.
Assim, na ordem constitucional vigente, dúvidas não existem de que
a ofensa à esfera moral do indivíduo ocasiona danos que ensejam, por si, a
obrigação de reparação, independentemente da existência dos danos materiais, sendo despiciendo, portanto, o enunciado de Súmula 37 do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma serem cumuláveis as reparações por dano
material e moral se decorrentes do mesmo fato.
A grande questão posta hoje em discussão consiste, na verdade, na
mensuração da indenização dos danos morais. Como avaliar a dimensão da
ofensa? Como quantificar o dano ocasionado nos direitos da personalidade
na medida em que não são delimitados concretamente?
1

Juiz federal substituto.
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Duas correntes debatem sobre o assunto. A primeira afirma que a
indenização por danos morais deve possuir apenas caráter compensatório,
como forma de recompor o patrimônio moral ofendido. A segunda defende
que a reparação do prejuízo no âmbito moral deve ultrapassar o mero caráter
compensatório, devendo também servir como um instrumento de punição
do ofensor sob pena de ineficácia da medida.
De fato, conseguir quantificar o montante financeiro suficiente para
reparar a lesão aos direitos da personalidade consiste em tarefa extremamente áspera, pois como avaliar a dor, a angústia, a aflição na condição de
sentimentos que o são?
A aferição dos danos nesse campo não pode ser realizada de forma matemática, tampouco se utilizando de tabelas pré-concebidas, pois
inúmeras variáveis devem ser levadas em consideração como a condição
psicológica da vítima, a intensidade da lesão, a repercussão decorrentes dos
fatos, entre outras.
Dessa forma, muito mais do que defender a prevalência de um entendimento, pretendemos, com o presente texto, trazer à discussão os inúmeros elementos que são levados em consideração no momento da análise da
apuração da indenização decorrente dos danos morais e como os tribunais
têm evoluído na apreciação da matéria.
É pacífica, hoje, a possibilidade de ocorrência do dano moral e, por
conseguinte, da obrigação de o ofendido ser indenizado. Contudo, essa reparação deve ser justa e suficiente para a recomposição moral do indivíduo
e a manutenção do seu respeito sob pena de a elevação constitucional dos
direitos da personalidade cair no vazio.

2 A recomposição dos danos morais enquanto proteção dos direitos
da personalidade
A ordem constitucional brasileira, ao consolidar a tutela dos direitos
da personalidade, reconheceu a possibilidade de o indivíduo ser indenizado
pelos danos morais sofridos, alterando, dessa forma, o entendimento que
então prevalecia de que somente os danos patrimoniais eram passíveis de
indenização.
O Código Civil de 2002, em seu art. 186, c/c o art. 927, é claro ao
dispor que aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que ex372
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clusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, dessa maneira, obrigado a
repará-lo.
É indiscutível, portanto, a necessidade de reparação dos danos morais. Inclusive porque a proteção conferida pela Constituição da República
de 1988 à dignidade como condição humana jogou por terra o entendimento
de que os direitos da personalidade não poderiam ser compensados economicamente.
Os direitos da personalidade são aqueles que dizem respeito ao grau
máximo da esfera protetiva do ser humano. São direitos relacionados à própria condição humana, previstos no ordenamento jurídico para a defesa
de valores inatos ao homem como a vida, a honra, a imagem, a intimidade,
entre tantos outros.
A lesão a qualquer destes direitos essenciais ao desenvolvimento da
pessoa humana resulta em danos de natureza moral. E, assim como acontece
com os danos materiais, os danos morais também precisam ser reparados
como forma de recomposição desse patrimônio imaterial do ofendido. Se os
danos morais não fossem passíveis de desagravo, a própria concepção de
dignidade da pessoa humana expressa na Constituição estaria em si abalada.
Nesse diapasão, dois pontos merecem ser analisados. Primeiro. Como
fazer prova desses danos e, segundo, como proceder à recomposição desse
tipo de dano? Ou seja, como reparar a dor, a humilhação, a angústia e a aflição
decorrentes da ofensa aos direitos da personalidade? Como demonstrar a
efetiva ofensa a estes sentimentos?
São estas questões que passamos a analisar.

3 O dilema em torno da comprovação dos danos morais e a difícil
tarefa de sua quantificação: impasses e perspectivas diante do
ordenamento jurídico pátrio
Assistimos atualmente a um aumento considerável de demandas nos
tribunais de todo o país cujo objeto consiste em reparação por danos morais
relacionados aos mais diversos fatos. Alguns denominam este evento de
“indústria do dano moral”. Hoje, tudo enseja dano moral. Pequenos a grandes atrasos em entregas de mercadorias pelos Correios, pequena ou longa
espera em filas de banco, vizinho que não cumprimenta o outro, negativa
de benefício previdenciário pelo INSS, entre inúmeras outras situações, são
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motivos para alguém considerar-se ofendido em seus direitos da personalidade e pleitear sua reparação.

Contudo, é perceptível que, em grande parte destas ações, as alegações de ocorrência do dano moral são desprovidas de qualquer prova,
consistindo em simples alegações.

O princípio basilar da responsabilidade civil consiste no fato de todo
aquele que causar dano a outrem ser obrigado a repará-lo. Não obstante,
só haverá indenização pelos prejuízos se ficar comprovada a ocorrência do
dano, inclusive moral.
É certo que em, alguns casos, já está pacificada a existência do dano
moral in re ipsa, ou seja, aquele em que se considera presumida sua ocorrência, como nas hipóteses de inscrição indevida nos registros de proteção ao
crédito (STJ. REsp 1059663/MS. rel. min. Nancy Andrighi. DJE. 17/12/2008).
Todavia, salvo estas situações, para haver a obrigação de indenizar, é essencial sua comprovação. E isto não vem ocorrendo. As partes simplesmente
sustentam terem sofrido um abalo moral, contudo não apresentam provas
da lesão aos direitos da personalidade.

Os autores, em suas ações judiciais, estão confundindo o dano moral
com simples aborrecimentos que estão sofrendo no dia a dia, não sabendo
distingui-los das reais ofensas aos seus direitos da personalidade. Ou então,
estão extremamente sensíveis, na medida em que coisas de pequena monta
estão subsidiando pedidos de reparação na esfera moral.
E, justamente por não versarem sobre uma efetiva lesão a qualquer direito da personalidade, essas demandas chegam ao Judiciário, em
sua maioria, sem nenhum elemento de prova. Seus autores não conseguem
demonstrar o prejuízo moral alegado, porque inexistente, o que conduz à
improcedência de sua pretensão.
Com isso, queremos demostrar que o grande número de ações demandando danos morais também decorre desta falta de compreensão das
partes em saber distinguir quando há lesão aos direitos da personalidade e
quando os fatos não passam de simples aborrecimentos cotidianos.
É certo que inúmeras pessoas ajuízam ações buscando este tipo de
reparação como uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas um número ainda
considerável ingressa com esse tipo de pedido justamente porque não consegue compreender o verdadeiro conceito de dano moral.
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E, por não saber quando há dano desta natureza, inflam o Poder
Judiciário com pretensões que são impossíveis de comprovação, pois, se inexistente a lesão a qualquer aspecto inerente à dignidade humana, impossível
é a responsabilização por ofensa à esfera moral.
Por isso entendemos ser necessário que advogados e servidores dos
setores de atermação dos juizados especiais ofereçam a devida instrução
aos jurisdicionados no sentido de esclarecer em que efetivamente consiste
a ocorrência do dano moral para que, assim, eles possam analisar se foram
realmente lesados em seus direitos da personalidade, evitando, com isso, as
inúmeras aventuras judiciais que observamos na prática.
Conseguindo realizar esse filtro, é provável a ocorrência de uma significativa redução de demandas sobre o assunto, o que, por sua vez, garantiria
mais tempo ao magistrado para analisar, de maneira mais cautelosa, as ações
em que realmente houve lesão a aspectos inerentes à dignidade humana que,
por força constitucional, precisam ser protegidos. E essa proteção, frise-se,
somente é efetiva se a reparação do dano for proporcional à lesão sofrida.
Eis o outro problema a ser debatido.
Em outubro de 1997, momento em que crescia a discussão em torno
do dano moral, foi realizado em São Paulo o IX Encontro dos Tribunais de
Alçada do Brasil, ocasião em que foram editadas várias conclusões, entre elas,
as de número 10 e 11, que dizem o seguinte, respectivamente: “A indenização
por danos morais deve dar-se em caráter exclusivamente compensatório” e
Na fixação do dano moral deverá o juiz, atendo-se ao nexo de causalidade inscrito no art. 1.060 do Código Civil, levar em conta critérios de
proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesionado.

Desde o momento em que foi aceita a possibilidade de indenização
por danos morais, uma das questões mais tormentosas passou a ser a sua
apuração. Ou seja, qual o valor a ser pago a título de reparação pelos danos
morais?
Muito se discute acerca do montante a ser pago nas demandas em
que se pleiteia indenização por danos morais. Conforme se pode observar
pelas conclusões acima transcritas e, analisando-se a jurisprudência predominante nos tribunais atualmente, até então prevalecia o entendimento de
que a reparação financeira a ser paga decorrente da lesão aos direitos da
personalidade possuía natureza meramente compensatória. Não se admitia
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o caráter punitivo da indenização, sob pena de ofensa ao princípio basilar da
responsabilidade civil, que é a recomposição do patrimônio do indivíduo. Ao
aceitar o viés punitivo, estaria, dessa forma, permitindo um enriquecimento
sem causa da vítima, pois seria indenizada em quantia que ultrapassaria o
prejuízo suportado.
O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros acórdãos da lavra do
ministro Luiz Fux (REsp 1047986/RN. DJE. 26/03/2009; AgRg no REsp  
901897/RN. DJE. 17/12/2008) afirmou que
a indenização por dano imaterial, como a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, mercê de valores inapreciáveis economicamente, não impede que se fixe um quantum compensatório, com o
intuito de suavizar o respectivo dano. O quantum indenizatório devido
a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar
em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo
juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa
[...].

A legislação brasileira acerca da matéria não adotou o que a doutrina
estrangeira denomina de punitive damage, ou seja, o caráter punitivo da indenização pelos danos morais. Apenas estabeleceu que, ocorrendo o dano,
ainda que de natureza moral, seu autor deve repará-lo.
Contudo, nos últimos anos, tem sido defendida a possibilidade de
se atribuir o caráter punitivo à indenização decorrente da lesão a direitos
inerentes à dignidade humana, ultrapassando-se a dimensão meramente
positivista da questão. Malgrado a normativa sobre a matéria não fazer previsão expressa, tem-se entendido que deixar de conferir caráter punitivo à
reparação dos danos morais pode levar à continuidade da prática lesiva por
seu agente e, por conseguinte, à ineficácia jurídica da medida reparadora.
Tem-se sustentado que o causador do dano tem de sentir no bolso os efeitos
do injusto para, assim, ficar de exemplo a não repetição da conduta.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, há algum tempo, já aplica
o caráter punitivo na fixação do montante a ser pago a título de indenização
por danos morais. Na Apelação Cível 1998.33.00.016587-9/BA, o relator des.
federal Souza Prudente explica que,
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a configurar enriquecimento sem causa da vítima, nem caracterizar
valor irrisório a descaracterizar a indenização almejada ou anular seu
caráter punitivo, que é uma de suas funções [...].

Com isso, podemos verificar que os entendimentos mais modernos
sobre a matéria têm defendido o caráter punitivo da indenização a ser paga
a título de reparação pelos danos morais, devendo a quantia ser fixada em
um valor não somente apto a compensar a dor sofrida, mas também capaz
de produzir efeito sobre o causador do injusto, consistindo em verdadeiro
exemplo a não ser repetido.
Concordamos com o objetivo da doutrina do punitive damage ao buscar punir o ofensor dos direitos da personalidade, inclusive porque a tutela
a ser buscada nesta seara deve ser a preventiva. Ou seja, na medida em que
a indenização é pautada por critérios punitivos, o seu pagamento vai servir
de exemplo não apenas para o condenado, mas para toda a sociedade, que
se sentirá inibida da prática de ilícito congênere, pois estará ciente do preço
da sanção.
Todavia, não podemos fechar os olhos para o ordenamento jurídico
pátrio, que pauta toda a estrutura da responsabilização civil pela recomposição patrimonial, ainda que imaterial. Em outras palavras, não se pode
esquecer que ao agregar-se a natureza punitiva ao montante pecuniário
que será entregue à vítima, ela também irá receber o valor decorrente da
punição do ofensor, o que consiste, na verdade, em acréscimo, e não simples
recomposição patrimonial.
Com isso não apresentamos oposição à doutrina que confere caráter
punitivo à indenização, apenas demonstramos a necessidade de releitura de
todo o instituto da responsabilidade no direito brasileiro para, assim, aplicar
com tranquilidade a teoria da punitive damage.

4 A aplicação indireta do caráter sancionador na quantificação do
dano moral pela jurisprudência

Além de valorar a indenização em seu aspecto punitivo, a doutrina
e a jurisprudência apresentam outros critérios que, atualmente, têm sido
levados em consideração no momento da apuração do valor a ser pago à
vítima em razão da impossibilidade de mensuração do patrimônio imaterial
do indivíduo e, por conseguinte, da aplicação pura do restitutuio in integrum.
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Afirmam que influencia na quantificação da indenização a condição financeira do ofensor e do ofendido, a importância do bem jurídico lesionado e
o grau de culpa.
Contudo, assim como agregar o caráter punitivo à indenização, fixá-la
conforme as condicionantes apresentadas ultrapassa a simples recomposição patrimonial da vítima, estabelecendo, algumas vezes, diferenciações
abomináveis. Vejamos. Qual é a lógica em fixar o montante indenizatório com
base na condição financeira do ofendido? Com isso não se estaria afirmando
que o patrimônio moral do pobre vale menos que o do rico? Ou o contrário?
Da mesma forma, como pode a intensidade da culpa influenciar na
reparação do prejuízo se o dano pode ser o mesmo para culpa mais grave
ou menos grave?
Como se pode observar, a recomposição patrimonial na dimensão
dos danos morais é extremamente penosa, estando longe de acabarem as
discussões em torno dos melhores critérios para devolver à vítima sua dignidade moral.
Apesar de assistirmos à adoção crescente pelos tribunais da doutrina
do punitive damage, a ordem jurídica pátria prevê apenas a aplicação do
caráter compensatório na apuração da indenização decorrente dos danos
morais e a maioria da doutrina é peremptória em afirmar que no Brasil
predomina a utilização desse critério na apuração da indenização.
Não obstante, um grande número de julgados, há algum tempo, apesar
de não assumir a adoção da natureza punitiva da reparação, leva em consideração, na mensuração do montante a ser pago, os aspectos referentes
à intensidade da culpa, à condição financeira do ofensor, o que consiste,
para nós, em autêntica aplicação indireta do caráter sancionatório dos danos morais. Ora, qual é a razão em se perquirir a intensidade da culpa ou o
poder econômico do agente causador do dano senão para conferir aspecto
sancionatório à indenização?
Portanto, mesmo não havendo substrato legal e a maioria dos estudiosos defender a prevalência, no Brasil, do caráter reparatório dos danos
morais, há muito se utiliza o critério punitivo, pois, de forma subliminar, são
aplicados, na apuração da indenização, a intensidade da culpa e a condição
econômica do ofensor.
Nesse contexto, temos que os tribunais, ao adotarem, de forma expressa, a doutrina do punitive damage, estão, na verdade, apenas tornando
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evidente um entendimento que, desde muito tempo, tem sido aplicado nos
julgamentos referentes à quantificação dos danos morais e que nunca foi
aceito na ordem vigente pelo fato de as normas de regência sobre a matéria
terem por base a natureza compensatória da responsabilidade civil.

5 Conclusão

Enfim, a lesão a qualquer dos direitos da personalidade exige reparação imediata como forma de proteção do princípio da dignidade da pessoa
humana enquanto elemento estruturante de todo o ordenamento jurídico
pátrio.
Por sua vez, a questão referente à mensuração dos danos morais é
extremamente tormentosa na medida em que os direitos relacionados aos
sentimentos humanos não podem ser aferidos economicamente, existindo
grande discussão em torno da natureza de sua reparação, se estritamente
compensatória ou também sancionadora.
Atrelada a esta questão, por uma ausência de compreensão daquilo
em que consiste o dano moral, inúmeras ações são ajuizadas perante o Poder
Judiciário desmuniciadas de qualquer elemento probatório por consistirem,
na verdade, em demandas que buscam ressarcimentos decorrentes de simples aborrecimentos cotidianos,
Dessa forma, é necessário transmitir ao indivíduo a verdadeira concepção do dano moral como forma de redução do número de ações nesta
seara, o que, por sua vez, garantiria mais tempo ao magistrado para analisar
e julgar as causas em que efetivamente existiu lesão a um direito da personalidade.
Na apuração destes danos, malgrado as normas de regência apenas
disporem sobre a natureza compensatória da indenização, há muito se tem
utilizado critérios que evidenciam, ainda que de forma indireta, a adoção
da teoria do punitive damage no Brasil. A análise da intensidade da culpa,
da condição econômica do ofensor demonstra que, na mensuração do valor
a ser pago, levam-se em consideração critérios pertinentes ao caráter sancionador da indenização.
Assim, apesar de não existir autorização legal, a jurisprudência, desde
muito tempo, adota o caráter punitivo da indenização decorrente de danos
morais. Atualmente, passou a assumir, de forma expressa, esse entendimento
ao aceitar a aplicação da teoria do punitive damage.
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Logo, dúvidas não restam de que a natureza da reparação dos danos
morais não possui, na prática, apenas caráter compensatório. A jurisprudência evoluiu e, por sua vez, a disciplina normativa da matéria deve ser
reformada para acompanhar a realidade sob pena de sofrer uma crise de
ineficácia.
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Breves reflexões sobre o instituto da obrigação
Rafael Vasconcelos Porto1

1 Prólogo
O presente ensaio não se destina ao exame sistematizado do instituto da obrigação. De fato, não pretendo explorar o tema de forma global,
senão apenas perscrutar certas questões que me têm desafiado no estudo
da matéria. Destarte, e como já revela o título do artigo, o redijo de forma
despretensiosa, buscando apenas me ocupar de assuntos pontuais, esparsos,
sem buscar sistematização de qualquer ordem.

2 Introdução ao tema

Conforme acima dito, as questões que pretendo examinar no presente trabalho surgiram enquanto empreendia, por meio de obras diversas, o
estudo da matéria. Destarte, entendo ser salutar, para iniciar a abordagem,
perpassar, de forma rápida e singela, pelo que a doutrina, em geral, diz — de
relevante para o nosso objeto — sobre o tema, para então, a seguir, proceder às pretendidas críticas. Examinemos, assim, como a doutrina trata do
conceito de obrigação, de seus elementos e de suas fontes.
Incontáveis são as definições de obrigação, cabendo mesmo dizer,
com Caio Mário da Silva Pereira, que cada escritor tem a sua (2004, p. 3). A
par de maiores divagações, podemos apontar como sendo o conceito clássico
de obrigação, com inspiração no direito romano, o de “um vínculo de direito
que obriga alguém (sujeito passivo ou devedor) para com outrem (sujeito
ativo ou credor) a dar-lhe, fazer-lhe ou não fazer-lhe alguma coisa (prestação), sendo que aquele pode ser compelido por este a tal (responsabilidade)”.
Numa fórmula mais simples e moderna, a obrigação pode ser definida como
“a relação jurídica pessoal por meio da qual uma parte (devedora) fica obrigada a cumprir, espontânea ou coativamente, uma prestação patrimonial em
proveito da outra (credora)” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 15).
1

Juiz federal substituto.
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Adiante, e após examinarmos os dois singelos conceitos acima colocados2, podemos perceber que a obrigação é, segundo o entendimento
corrente, composta por três elementos: o subjetivo (sujeitos ativo e passivo);
o objetivo (a prestação) e o ideal, imaterial ou espiritual (o vínculo jurídico).
A prestação, elemento objetivo, tem um objeto imediato ou direto
e outro mediato ou indireto. O objeto imediato seria a própria atividade
(positiva ou negativa) do devedor. O objeto mediato é o bem da vida a ser
entregue por tal atividade.
Quanto ao vínculo jurídico, há, basicamente, três correntes divergentes acerca de sua configuração/composição: a monista, para a qual há
apenas uma relação jurídica vinculando credor e devedor; a dualista, para a
qual a relação obrigacional contém dois vínculos; a eclética, para a qual há
dois elementos, mas ambos são essenciais e, ademais, se completam, pelo
que se reúnem e constituem uma unidade. No Brasil, vem prevalecendo,
hodiernamente, a doutrina, inspirada no direito germânico, que vislumbra
duas facetas no vínculo obrigacional, quais sejam, o débito (Schuld) e a responsabilidade (Haftung). Aquele seria “atinente ao dever do sujeito passivo
de satisfazer a prestação negativa ou positiva em benefício do credor” e o
outro “relativo à autorização, dada pela lei ao credor que não foi satisfeito,
de acionar o devedor, alcançando seu patrimônio” (DINIZ, 2007, p. 36).
Passo, agora, ao exame do tema das fontes das obrigações. A doutrina, de forma praticamente uníssona, sustenta que a única fonte imediata de
obrigações é a lei. Orlando Gomes (2000, p. 25) explica que a obrigação é
uma relação jurídica e como tal sua fonte há de ser, necessariamente, a lei.
“Em última análise, é o Direito que empresta significação jurídica a relações
de caráter pessoal e patrimonial que os homens travam na sua vida social.”
Assim, para se aprofundar no exame do tema, é preciso indagar acerca das
fontes mediatas das obrigações, ou seja, é preciso buscar o fato jurídico ao
qual a lei atribui o efeito de criar uma obrigação. “Entre a lei, esquema geral
e abstrato, e a obrigação, relação singular entre pessoas, medeia sempre um
fato, ou se configura uma situação, considerado idôneo pelo ordenamento
jurídico para determinar o dever de prestar”. Sobre as fontes ditas mediatas,
há forte controvérsia doutrinária acerca do seu enquadramento por catego2

É preciso ressalvar, desde logo, que não aderimos aos conceitos acima delineados, porém, por questões didáticas, deixamos as especulações acerca dos motivos de nossa discordância para um momento posterior.
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ria, o que leva autores mais cuidadosos a adotarem classificações sintéticas,
para evitar maiores controvérsias. Assim, Orlando Gomes estabelece serem
fontes de obrigações os negócios jurídicos e os atos jurídicos não negociais.
Stolze e Pamplona acrescentam a estas duas mais uma categoria, composta
pelos atos ilícitos (estes, na classificação de Orlando Gomes, estão no grupo
dos atos jurídicos não negociais).
Por último, é relevante tecer breves considerações acerca da ideia de
obrigação como processo, tendo em vista que ela terá utilidade importante
mais adiante. Como se sabe, o visionário Clóvis do Couto e Silva escreveu, na
década de 1960, uma brilhante obra, que só veio a ter o merecido reconhecimento por parte da comunidade jurídica muitos anos mais tarde, denominada
“A obrigação como processo”. Um homem muito à frente de seu tempo, Couto
e Silva, desenvolvendo ideias colhidas na doutrina germânica — em especial
na obra de Karl Larenz —, percebeu que a relação obrigacional não deveria
ser vista como algo estático, senão como uma estrutura dinâmica, um processo que se destina ao adimplemento. A ideia da obrigação como processo
comporta diversas acepções. A hoje mais aceita e utilizada pela doutrina
moderna diz respeito à superação da ideia — vicejante à época do Liberalismo clássico — “de que o único objeto das relações jurídicas negociais seria
a obrigação principal”. Destarte — e em especial também pela observância
dos influxos dos princípios constitucionais —, a obrigação deve hoje ser vista
como um processo no sentido de se constituir numa “série de atividades
exigidas de ambas as partes para a consecução de uma finalidade”, que é o
adimplemento. A ideia, portanto, é a de que a obrigação deve ser vista “como
uma relação complexa, formada por um conjunto de direitos, obrigações e
situações jurídicas, compreendendo uma série de deveres de prestação, direitos formativos e outras situações jurídicas” (FARIAS; ROSENVALD, 2009,
p. 111-112). A ênfase aqui, portanto, é nos chamados “deveres anexos”3.
Sabe-se que as ideias, uma vez transmitidas ao público, se desprendem de
seu criador, ganhando vida própria e desenvolvimentos independentes pelas
penas de outros autores. Destarte, há hoje inúmeras consequências, por assim
dizer, que são extraídas da ideia de obrigação como processo, algumas delas
contidas explícita ou implicitamente no texto original de Couto e Silva, mas
outras para as quais este serviu apenas como inspiração, ponto de partida
3

Sobre o assunto, conferir a excelente tese de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, “A Função Social do Contrato”, na qual o autor examina, de forma profunda e arguta, a superação da conformação clássica do
contrato, com a consequente ascensão de um novo modelo, adequado aos valores constitucionais.
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para a criatividade de outros estudiosos. Tal menção tem pertinência na
medida em que, adiante, usaremos uma acepção ligeiramente diversa — ou,
ao menos, incomum — da ideia de obrigação como processo.
Estão postas, portanto, as premissas sobre as quais iremos trabalhar.
Estas, acima expostas de maneira sucinta, são as ideias encontradas, de modo
mais ou menos homogêneo, na nata da doutrina nacional. Destarte, e seguindo a proposta de Cesare Vivante sobre a arte de escrever, após apreciarmos
o que os estudiosos da matéria já disseram sobre o assunto, passamos a fazer
nossas próprias considerações, ou seja, uma despretensiosa releitura, que,
longe de almejar estar correta, visa apenas ser essencialmente pessoal, é
dizer, não se limitar a meramente reproduzir o que já foi escrito por outrem.

3 Desenvolvimento crítico

A proposta do presente trabalho é, em síntese, repensar a estrutura
da obrigação. Não se trata, como já dito, de uma análise global do instituto.
De fato, me proponho a fazer apenas singelas observações, ou seja, analisar
algumas das questões que surgem a partir da colocação de um novo ponto
de vista sobre o que é e como funciona o instituto. Destarte, embora a ideia
seja vislumbrar a obrigação a partir de um ângulo diverso, isto não será feito
de forma completa, exaustiva.
É preciso dizer que encontrei considerável dificuldade para definir
a ordem a ser seguida na avaliação dos diversos temas que pretendia enfrentar. De fato, por vezes o rigor técnico não encontra consonância com a
metodologia que se afigura mais didática, o que nos impõe decidir entre ser
mais claro ou mais preciso. Sendo o presente ensaio elaborado sob a forma
de reflexões, ou seja, verdadeira “colcha de retalhos”, parece impertinente
buscar o rigor técnico em detrimento da clareza, razão pela qual adoto o
percurso que me parece mais didático.
Isto posto, opto por enfrentar, desde logo, o ponto nevrálgico da crítica que pretendo fazer, deixando para analisar as diversas consequências
posteriormente. De fato, embora se afigure mais técnico colher primeiramente os subsídios para só depois construir a tese, no presente caso me parece
ser mais interessante já “fincar bandeira” no ápice do debate, deixando, a
partir de então, que escoem naturalmente as demais questões.
Houve quem, historicamente, estabelecesse que a norma jurídica é
sempre redutível a um juízo ou proposição hipotética, na qual se prevê um
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fato ao qual se liga uma consequência (se A é, deve ser B). Tal concepção,
elaborada sob a influência de Hans Kelsen, se encontra hoje superada. De
fato, como bem aduz Reale (2010, p. 93-94):
[...] essa estrutura lógica corresponde apenas a certas categorias de
normas jurídicas, como, por exemplo, às destinadas a reger os comportamentos sociais, mas não se estende a todas as espécies de normas como, por exemplo, às de organização, às dirigidas aos órgãos
de Estado ou às que fixam atribuições, na ordem pública ou privada.

Não obstante a crítica, que deve mesmo ser feita, o que ora nos interessa é justamente a espécie de norma que se destina a reger um comportamento social.
As denominadas “normas de conduta” se estruturam de maneira
binada, articulando logicamente dois elementos: a hipótese ou fato-tipo
(Tatbestand, em alemão; fattispecie, em italiano); e o dispositivo ou preceito
(Rechtsfolge; disposizione). Praticando um fato concreto que se enquadra no
fato-tipo, o agente goza ou suporta as consequências predeterminadas no
preceito. Em outras palavras, a norma de conduta tem a estrutura de um
juízo hipotético.
Interessa-nos, mais de perto, neste passo, apenas aquele tipo de norma de conduta que carrega consigo uma sanção punitiva — e não, portanto,
a de cunho premial. Em casos que tais, o legislador cria um dever jurídico (de
fazer ou não fazer algo), sendo que, embora ofereça também a alternativa
da violação — partindo do pressuposto da liberdade do homem —, o que
se quer, em termos axiológicos, é o adimplemento (REALE, 2010, p. 100).
Chegamos, neste momento, à primeira — e principal — tese que
queremos defender: a estrutura teórica da obrigação é exatamente a mesma
de uma norma de conduta com sanção punitiva. De fato, encontramos na
obrigação a hipótese (o inadimplemento), o preceito (a responsabilidade)
e o dever jurídico (o débito).
É possível dizer, até mesmo — resguardadas certas cautelas, deixando
de lado alguns pormenores —, que a obrigação pode ser tomada como uma
espécie do gênero “norma de conduta”, apenas que, ao invés de ser genérica, é particular. Sim, pois que a estrutura da obrigação é exatamente essa:
enuncia um dever jurídico (débito) — de dar, fazer ou não fazer algo —, que,
acaso descumprido (violação ou inadimplemento), gera certa consequência
de cunho sancionatório (responsabilidade).
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Outra não é a posição de Miguel Reale (2010, p. 136-137):

Contra essa concepção, de fundo legalista, isto é, que reduzia o direito à
lei, entendida sempre como norma escrita de caráter genérico, predomina atualmente a teoria que admite também a existência de normas
particulares e individualizadas, assim como leis desprovidas da nota
da generalidade. Teríamos, assim, a seguinte gradação: a) normas genéricas, as que obrigam, indiscriminadamente, a quantos venham a se
situar sob sua incidência, em função dos pressupostos que elas enunciam (a maioria das leis e regulamentos e certas normas costumeiras e
jurisprudenciais); b) normas particulares, que vinculam determinadas
pessoas, como as que compõem um negócio jurídico, um contrato; ou
as de uma lei que expressamente contenha disposições só aplicáveis
a casos particulares; c) normas individualizadas, as que pontualizam
ou certificam, in concreto, as disposições anteriores, como se dá numa
sentença judicial, ou numa provisão ou resolução administrativa.

No mesmo sentido, Maria Helena Diniz (2007, p. 25-26), sustentando
que a ideia de “dever jurídico” — como “o comando imposto, pelo direito
objetivo, a todas as pessoas para observarem certa conduta, sob pena de
receberem uma sanção pelo não cumprimento do comportamento prescrito
pela norma jurídica” — é mais ampla e engloba a de “obrigação”, tendo em
vista que abrange não apenas os deveres oriundos de relações creditícias,
mas também os advindos dos direitos reais, familiares, da personalidade e
de outros ramos do direito.
Em termos de estrutura, portanto, a obrigação pode ser concebida
como uma norma de conduta particular. As diferenças para a lei — em sentido estrito — se resumem a: o conteúdo do dever jurídico é definido por uma
avença entre as partes, assim como também há permissão legal para que as
partes, dentro de certos limites, estipulem o conteúdo da sanção; não se prevê
um “fato-tipo” ao qual poderão corresponder múltiplos fatos concretos, mas
sim um evento particular e único; as partes são individualizadas, razão pela
qual se cria um elemento imaterial consistente no vínculo jurídico entre as
partes, o que não irá existir — ao menos não muito claramente, embora sempre se possa recorrer à ideia de pacto social — numa lei em sentido estrito.
Desde aí, passamos a tecer algumas conclusões.
Em primeiro lugar, podemos perceber que a responsabilidade é uma
sanção, razão pela qual não pode ser tratada como “uma autorização dada
pela lei ao credor que não foi satisfeito de acionar o devedor, alcançando seu
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patrimônio”. A responsabilidade é uma relação jurídica diversa do débito:
aquela nasce, no plano dos fatos, com o inadimplemento, enquanto este
surge com a celebração da avença (para ser mais exato, quando esta passa
a valer). Mais! O conteúdo da responsabilidade não tem, no plano teórico,
nenhuma vinculação com o conteúdo do débito (prestação). Deveras — e
como veremos logo a seguir —, a substância de um não coincide com a do
outro, podendo apenas, em virtude de uma opção — das partes ou da lei —,
serem, de certa forma, semelhantes.
Voltemos aos conceitos de obrigação que citamos na primeira parte
deste trabalho, para que sejam feitas as necessárias críticas. Foram, então,
apresentados dois conceitos de obrigação: um clássico, outro mais condensado e contemporâneo. Relembrando, o primeiro define a obrigação como
“um vínculo de direito que obriga alguém (sujeito passivo ou devedor) para
com outrem (sujeito ativo ou credor) a dar-lhe, fazer-lhe ou não fazer-lhe
alguma coisa (prestação), sendo que aquele pode ser compelido por este
a tal (responsabilidade)”. O segundo, por sua vez, como “a relação jurídica
pessoal por meio da qual uma parte (devedora) fica obrigada a cumprir,
espontânea ou coativamente, uma prestação patrimonial em proveito da
outra (credora)”.
O que é mais relevante anotar, no ponto, é que é comum a ambos os
conceitos acima transcritos a ideia de que o objeto da obrigação, ou seja,
a prestação, não se modifica quando ocorre o inadimplemento. De fato, o
primeiro conceito diz que a responsabilidade constitui a possibilidade que
tem o credor de compelir o devedor a realizar a prestação. Já o segundo
diz que o devedor está obrigado a cumprir, espontânea ou coativamente, a
prestação. O que queremos demonstrar, portanto, é que a prestação, para
qualquer destes conceitos, é vista como algo estático, incólume, imutável. Assim, num primeiro momento, há uma dada prestação a qual o sujeito passivo
pode cumprir voluntariamente, sendo que, ocorrendo o inadimplemento, tal
prestação, que permanece sendo a mesma, pode ser também exigida coativamente pelo sujeito ativo. Em suma, está aí a seguinte ideia: a prestação é
a mesma no débito e na responsabilidade.
Segundo entendemos, os conceitos de obrigação acima mencionados
fazem uma análise do instituto apenas a partir do que normalmente acontece
na prática. De fato, na maioria dos casos, o inadimplemento gera como consequência a possibilidade de o credor exigir do devedor o mesmo conteúdo do
débito cumulativamente com perdas e danos. Assim, o conteúdo da prestação
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após a ocorrência do inadimplemento é, em casos que tais, semelhante ao
que existia anteriormente — há apenas a adição das perdas e danos.
Isto, contudo, não é uma regra. Deveras, nada impede que as partes
— ou a lei, ainda que supletivamente — fixem para a responsabilidade um
conteúdo diverso daquele estabelecido para o débito. Isto ocorrerá, por
exemplo, no caso de uma obrigação de não-fazer, em especial quando irreversível. Estipulada uma conduta omissiva — não fazer algo —, fica óbvio
que, acaso o sujeito passivo a realize, o conteúdo da prestação a ser exigida
após o inadimplemento terá, inevitavelmente, se modificado. O mesmo se dá
quando a prestação não pode mais ser alcançada ou não tem mais interesse
prático, ou quando as partes fixam uma cláusula penal, ou, ainda, no caso de
obrigações facultativas4. Indo além, a própria existência de perdas e danos,
por si só, já é apta a desconstruir a pretendida identidade entre Schuld e
Haftung, tendo em vista que constituem mesmo uma sanção adicional, decorrente do descumprimento do comando obrigacional (débito).
Em suma, débito e responsabilidade são momentos diversos da relação obrigacional e possuem conteúdos abstratamente distintos entre si. Um
é dever jurídico, outro é sanção decorrente do descumprimento de tal dever.
Aproveito o “gancho” para fazer outra importante consideração, desta
feita acerca da questão relativa à obrigação como processo. Como desvelei,
em parte, anteriormente, a ideia comporta vários direcionamentos, sendo
que o que ora adoto confere realce à noção de movimento/marcha e, especialmente, de mutação/modificação. Destarte, o que se quer destacar aqui
é que a relação obrigacional caminha e, ao caminhar, se modifica, ou seja,
não permanece incólume durante todo o seu trâmite existencial, senão sofre
alterações substanciais. É preciso salientar, porém, que tais transformações
decorrem de potencialidades já existentes desde o momento em que a obrigação foi constituída, é dizer, não surgem em virtude de uma modificação
artificialmente imposta a posteriori, mas sim de seu caminhar natural. Sendo
mais específico, sustento que as duas facetas do vínculo obrigacional —
débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung) — podem ser vistas também
como dois momentos distintos no trâmite obrigacional, sendo que o débito
antecede, no plano prático, a responsabilidade. O que pretendo dizer é que,
4

Releva anotar, nesta passagem, que um dos elementos que diferenciam a mora do inadimplemento
absoluto, segundo a doutrina (por todos, GONÇALVES, 2008, v. 2, p. 359), é justamente a manutenção do interesse do credor na prestação, o que serve para demonstrar que os conceitos acima
expostos seriam, quando muito, adequados apenas para a hipótese de inadimplemento relativo.

388

II Jornada de Direito Civil

em um primeiro momento, existe, no plano dos fatos, apenas o débito, que
poderá ou não ser realizado. Não o sendo, ou seja, advindo o inadimplemento,
a responsabilidade, que até então só existia em potencial, passa a ter lugar
no plano prático. Em suma, a obrigação pode ser vista como processo também neste sentido, o que, embora não seja essencial para o debate que ora
travamos, não deixa de ser relevante.
Passamos agora a tratar do tema relativo às fontes de obrigações.
Segundo vimos, a doutrina, de forma marcadamente dominante,
entende que a lei é a única fonte imediata de obrigações, algo com o que
concordamos. Continuando, porém, a examinar a obrigação por um ângulo
peculiar, entendemos que há aqui também críticas a serem feitas ao que
recorrentemente se encontra na doutrina.
Segundo nossa concepção, há apenas duas fontes de obrigação: a lei
e o ato negocial. De fato, temos as obrigações estritamente legais, que são
aquelas nas quais a lei define toda a estrutura da obrigação, inclusive o dever
jurídico e a sanção, ainda que por vezes o faça de forma genérica, ensejando
interposição judicial para a especificação. De outro lado, temos as obrigações
negociais, que surgem quando a lei permite que as partes definam — total
ou parcialmente — a estrutura da obrigação.
Não aceitamos que atos jurídicos não negociais, em especial o ato
ilícito, sejam fontes de obrigação. Ora, quando o ato é praticado, a obrigação já existe, uma vez que a lei já estabeleceu qual é o dever jurídico a ser
adimplido e qual é a sanção para o inadimplemento. Quando, por exemplo,
um ato ilícito é praticado, o que surge é apenas a responsabilidade5 (sanção)
no plano prático, e não o débito, uma vez que este é violado no instante em
que o ilícito é perpetrado. É simples perceber que o ato ilícito está para a
obrigação legal assim como o inadimplemento — em sentido estrito — está
para a obrigação negocial, razão pela qual não é possível admitir que ele —
ato ilícito — seja fonte propriamente dita de obrigação.
Finalmente, enfrentamos a questão acerca da composição do vínculo
obrigacional.
Como vimos na primeira parte do trabalho, há várias teorias acerca
do tema. Vínhamos, até iniciarmos as presentes reflexões, adotando como
a que mais se aproxima do ideal aquela defendida por Giovanni Pacchioni
5

A própria nomenclatura largamente utilizada pela doutrina e até pela legislação, qual seja, “responsabilidade civil”, está a indicar isto.
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(1927, p. 16-18). Segundo o renomado autor italiano, há duas relações na
obrigação, que contêm quatro situações jurídicas. Assim, há o débito, no qual
o devedor tem o dever de adimplemento espontâneo da prestação, tal como
um estado de pressão psicológica, e o credor tem a legítima expectativa de
que a prestação será cumprida, tal como um estado de confiança jurídica.
De outra parte, há a responsabilidade, na qual uma pessoa, uma coisa ou
um patrimônio se encontra num estado de subjugação, que corresponde ao
direito que alguém tem de fazer valer, levar a cabo tal situação.
Realizando ligeiras adaptações, entendíamos que a responsabilidade consistia em: pretensão6, do ponto de vista do credor, que consiste na
possibilidade de se valer dos meios conferidos pelo direito para alcançar
o conteúdo da sanção; subjugação, do ponto de vista do devedor, que é a
sujeição à execução — em sentido lato — imposta pelo credor.
Aprofundando, no entanto, nosso raciocínio a respeito do tema, percebemos que, para que mantivéssemos a coerência com as teses anteriormente
sustentadas, deveríamos repensar nossa posição a respeito deste ponto.
De fato, chegamos à conclusão de que há uma diferença objetiva —
substancial, de cunho ontológico — entre débito e responsabilidade, sendo
aquele o dever jurídico primário e esta a sanção decorrente de seu inadimplemento. Em outras palavras, o objeto em si do débito é diverso do da responsabilidade. Destarte, não há uma simples alteração de situações subjetivas
em relação a uma mesma prestação, mas sim a modificação desta. De mais
a mais, verificamos duas situações que afastam aquela própria concepção.
A primeira consiste no fato de que a prestação, na responsabilidade, pode
ser cumprida espontaneamente, sendo que continua a existir um estado de
pressão psicológica para tal, ainda que a legítima expectativa por parte do
sujeito ativo possa mesmo ter sofrido um abalo. A segunda diz respeito à
ocorrência de situações nas quais há pretensão sem ter antes havido violação
do dever jurídico. É Agnelo Amorim Filho (1960, p. 7), de forma percuciente,
quem chama atenção para o fato de que a pretensão — vista como o poder
conferido a alguém de exigir de outrem uma prestação — pode nascer antes
mesmo da violação do direito:

6

É o que ocorre, por exemplo, nas obrigações subordinadas a prazo e
nas quais não se convencionou local para o pagamento (art. 327 do
Código Civil); vencido o prazo, sem que o credor tenha ido recebê-

Pode-se falar aqui também em “ação em sentido material”, expressão cunhada por Savigny.
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-lo no domicílio do devedor, e sem que esse último haja manifestado
recusa em efetuar o pagamento, não se pode dizer que tenha havido
lesão do direito do primeiro, mas é inegável que, com o vencimento
da obrigação, nasceu a pretensão, isso é, o poder, para o credor, de
exigir a prestação do devedor. As digressões feitas acima impõem a
conclusão de que, sob o ponto de vista doutrinário, não é rigorosamente correto afirmar que o prazo prescricional começa a fluir a partir do
nascimento da ação processual oriunda da lesão do direito (ou — para
usar a terminologia da doutrina mais atualizada — a partir da reunião
das condições para o exercício da ação), pois além de não se originar a
ação, diretamente, da violação do direito, ainda há casos em que aquele
prazo necessariamente deve começar a fluir antes da lesão do direito
e, consequentemente, antes que o titular possa, a rigor, propor a ação
(processual). Serve para ilustrar a assertiva o exemplo anteriormente
citado, da dívida quérable (art. 327 do Código Civil) sujeita a prazo, em
que o credor, na data do vencimento, não foi receber o pagamento no
domicílio do devedor, nem esse manifestou recusa em efetuar o pagamento, não tendo havido, assim, violação do direito do primeiro, nem,
consequentemente, nascimento da ação. Caso se entenda que, no caso,
o prazo prescricional deve começar a fluir com o nascimento da ação
decorrente da violação do direito, chegar-se-ia à conclusão — evidentemente absurda — de que tal prazo jamais terá inicio, ou, então, que
seu início ficará dependendo exclusivamente da vontade do credor;
somente quando ele procurar o devedor, para receber o pagamento,
e houver recusa da parte desse (caracterizando-se, assim, a violação
do direito), é que começará a fluir o dito prazo”.

Estendemos a hipótese de surgimento da pretensão antes mesmo da
ocorrência da violação ao dever jurídico para todos os casos nos quais há
mora por parte do credor.
O que se conclui, desde aí, é que a pretensão se consubstancia apenas
na existência de um direito atual, suscetível de ser reclamado pelos meios
conferidos pelo direito. Isto significa dizer, portanto, que a pretensão é um
instituto independente e alheio ao dever jurídico ou à responsabilidade. De
fato, o nascimento da pretensão não se vincula à ocorrência de violação do
dever jurídico, ainda que, na maior parte dos casos, seu nascimento se dê
em concomitância com esta e em função desta, mas tal se dá por uma opção
legislativa, e não pela natureza intrínseca do instituto.
Insta observar, todavia, que a hipótese acima delineada poderá causar sérias controvérsias doutrinárias. De fato, haverá fatalmente quem diga
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que a pretensão não existe enquanto o credor se mantiver em mora, ou seja,
apenas quando cessar a mora é que, instantaneamente, surgirá a pretensão.
Não é que concordemos com tal argumento, mas admitimos que o exemplo
comporta debates acalorados.
Não obstante, ainda um outro exemplo prático servirá para dissipar
— talvez definitivamente — questionamentos que possam eventualmente ser feitos. Trata-se da obrigação tributária7. Neste tipo de obrigação, é
possível observar o curioso fenômeno da ocorrência da violação ao dever
jurídico — com o consequente surgimento da responsabilidade — em momento anterior ao do nascimento da pretensão. Ora, a violação ao dever
jurídico ocorre tão-logo escoa in albis o prazo para que o sujeito passivo
efetue o recolhimento do tributo. Tanto assim é que já não bastará, para fins
de exoneração, o cumprimento da prestação original — já estarão incidindo
encargos, ou seja, já estará em vigor a sanção-responsabilidade. No entanto,
sabe-se que o Fisco precisará realizar o lançamento do tributo — que é um
procedimento administrativo, algumas vezes complexo — para que possa
se valer dos meios conferidos pelo direito para sua cobrança. É interessante
apontar, inclusive — e apesar de o legislador muitas vezes não primar pela
técnica —, que o prazo para o lançamento é de decadência e não de prescrição. É prescricional, porém, o prazo para a cobrança do tributo, sendo
7

Como todos os demais ramos jurídicos, o direito civil se prende a noções retiradas da Teoria Geral
do Direito, ou seja, suas bases devem ser ali buscadas. É dizer, antes de ingressar no estudo específico de qualquer ramo jurídico, inclusive o civilista, o ideal é que o estudioso se municie primeiramente de subsídios colhidos na teoria geral. Insta observar, no ponto, que assim são hodiernamente
construídos os currículos das faculdades de direito: nos primeiros anos, o acadêmico se dedica
a estudar temas gerais, para só depois caminhar pelas diversas ramificações do direito. É de se
consignar, inclusive, que o direito é uno, se dividindo em ramos para fins essencialmente didáticos.
Ocorre, que, ao longo da evolução histórica do direito, o ramo civilista foi, durante vários séculos,
o mais importante e verdadeiro epicentro de nossa ciência. Assim, quase todos os estudiosos importantes se dedicavam ao direito civil exclusivamente e desde logo — sem, portanto, passar previamente pela teoria geral. Quando, porém, necessitavam — o que invariavelmente acontecia — de
noções de teoria geral, os estudiosos desciam, casuisticamente, ao seu exame. Assim, o que se viu
historicamente foi que diversos institutos que deveriam ter sido tratados no âmbito de uma teoria
geral, o foram dentro do direito civil, propagando adiante a ideia de que eram de natureza civilista.
Isto se deu, por exemplo, com a prescrição, a decadência, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o
direito adquirido e, no que ora nos interessa, com a obrigação. Em suma, o que se quer dizer é que
a obrigação é instituto de Teoria Geral do Direito — potencialmente aplicável, portanto, genérica e
indistintamente a todos os ramos jurídicos —, e não de direito civil, razão pela qual a utilização da
obrigação tributária como subsídio argumentativo não serve para amainar em nada a construção
teórica que se fará.
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importante consignar, inclusive, que há possibilidade de que ato extrajudicial interrompa a prescrição.
Acreditamos que a situação verificada na obrigação tributária poderia — em tese — ocorrer em qualquer caso no qual a lei preveja a necessidade de que seja praticado algum ato prévio — como, por exemplo, uma
notificação — para que se possa valer dos meios conferidos pelo direito
para a cobrança. De qualquer modo, o exemplo da obrigação tributária, por
si só, já serve para demonstrar que o momento no qual irá surgir a pretensão depende de uma opção legislativa, não havendo, assim, um vínculo
necessário e inafastável com o instante de ocorrência do inadimplemento.
Deveras, parece-nos que aqui também os estudiosos acabaram tomando
o que normalmente acontece na prática como regra teórica. Em geral, a
pretensão surge concomitantemente com a responsabilidade, mas isto se
deve — frise-se — a uma opção e não a uma necessidade decorrente da
natureza das coisas.
Para concluir o presente trabalho, gostaríamos de analisar as situações envolvendo a obrigação natural e a fiança. A doutrina comumente se
refere à fiança como exemplo de responsabilidade sem débito e à obrigação
natural como hipótese de débito sem responsabilidade. Assim, até como
forma de testar a teoria que desenvolvemos, parece-nos interessante fazer
a análise de tais situações.
No caso da obrigação natural, a solução é bastante simples. Trata-se
mesmo de débito sem responsabilidade, ou seja, tal como uma norma sem
sanção. Busco em Miguel Reale (2010, p. 126-127), uma vez mais, as lições
pertinentes. Ao classificar as normas segundo sua violação, o renomado
autor explica que elas podem ser divididas em quatro classes, a saber: 1)
as mais que perfeitas, que, no caso de violação, prevêem conjuntamente a
nulidade do ato e a aplicação de uma restrição ou pena ao infrator; 2) as
perfeitas, que apenas fulminam de nulidade o ato; 3) as menos que perfeitas, que se limitam a aplicar uma pena ou consequência restritiva, mas não
privam o ato de sua eficácia; e 4) as imperfeitas, que, embora enunciem
um dever, não estipulam pena nem alteração do que se realizou. Destarte,
é simples perceber que a obrigação natural é como que uma norma imperfeita, ou seja, não estabelece sanção.
No que tange à fiança, todavia, entendemos que o tema não é corretamente abordado. Não se trata, segundo percebo, de responsabilidade
sem débito, ao menos não a partir de um ângulo objetivo. De fato, existe,
393

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

objetivamente, débito e responsabilidade, apenas que o fiador participa
somente deste e não daquele. O que quero dizer, portanto, é que a fiança
configura verdadeira responsabilidade por ato de terceiro, tal como ocorre nas hipóteses arroladas no art. 932 do Código Civil. A única diferença,
portanto, é que lá a responsabilidade decorre de contrato e cá deriva diretamente da lei.

4 Considerações finais

Em arremate, gostaria de tecer algumas considerações acerca da
proposta do presente ensaio, ou seja, da intenção com a qual o escrevi. Em
apertada síntese, pode-se vislumbrar três vieses que poderão ser adotados
por um trabalho acadêmico: meramente descritivo, quando busca apenas desvelar, condensar e sistematizar o que já existe (incluindo-se aqui
aquele que analisa diversas correntes, optando ao final por uma delas);
propositivo, quando aceita o que já está posto, mas sugere avanços, eventualmente com pequenas correções de rota ou; crítico, quando não acolhe
o entendimento predominante e pretende apresentar um novo caminho,
uma perspectiva distinta e/ou procura enxergar o objeto por um ângulo
incomum, inovador.
O presente artigo, como se pôde verificar, adotou a última linha
de atuação. Sempre que um trabalho se propõe a tal, ele se sujeita a uma
série de riscos. Em especial, a nova visão que ele propõe pode estar totalmente equivocada — quer seja porque os fundamentos não permitem
logicamente que se chegue àquela conclusão, quer seja porque as próprias premissas tomadas como ponto de partida são falsas ou, ainda, mal
avaliadas. Ademais, é inevitável que, ao se propor um novo caminho, se
critiquem os anteriormente adotados. Então o risco se torna ainda maior,
ou seja, pode-se estar criticando o que estava certo, ao mesmo passo em
que se propõe uma bizarrice.
De todo modo, é também por meio de erros, de equívocos, que se
evolui. Neste sentido, a célebre frase atribuída a Thomas Edison: “Não errei 1000 vezes, apenas encontrei 1.000 fórmulas de como não fazer uma
lâmpada!”. Os testes, portanto, devem ser incentivados. E é mesmo isto
que o presente artigo se propõe a ser: um experimento.
Destarte, como diria o já citado Agnelo Amorim Filho, são essas as
teses que submetemos à apreciação dos doutos.
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Releitura da vedação constitucional
da usucapião de terras públicas
Wilson Medeiros Pereira1

Introdução
Pela redação literal da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), verifica-se claramente a impossibilidade de usucapião de
terras públicas, quer urbanas, quer rurais.

Esta mesma Constituição determina também que a propriedade deve
cumprir a função social.
Neste panorama, indaga-se se esta determinação alcança também as
terras públicas, ou, por ser de domínio público, dispensa-se tal obrigação.

O presente artigo discorre a respeito da imprescritibilidade dos bens
públicos, percorrendo sua evolução histórico-legislativa, dando um enfoque
mais acentuado às terras devolutas no cotejo com o mandamento constitucional da função social da propriedade.

1 Bens públicos

Um dos caminhos aptos a estudar a problemática da prescritibilidade
dos bens públicos consiste em fragmentar o conceito desses bens.

Segundo Hely Lopes Meireles (2005, p. 540), os bens públicos, “em
sentido amplo, são todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, a qualquer título, às
entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas governamentais”.

Dependendo do critério adotado, as conceituações de bem público
podem variar. Quanto ao critério da qualidade do titular, o bem público é
aquele pertencente a uma pessoa jurídica estatal. Noutro enfoque, em relação
ao critério do regime jurídico, será público aquele bem de titularidade de
1

Juiz federal substituto.
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pessoa estatal, mas vinculado a um regime jurídico de direito público, com
restrições ao uso, fruição e disponibilidade.
Há entendimento de que os bens de propriedade de particulares,
mesmo que afetados à satisfação de necessidades coletivas e submetidos
parcialmente ao regime de direito público, não se transformam em bens
públicos (JUSTEN FILHO, 2008, p. 845).
Desta feita, os bens pertencentes às concessionárias de serviço público são bens privados/particulares.
Do ponto de vista histórico, fala-se na teoria do domínio eminente,
segundo a qual o Estado deteria uma propriedade latente sobre os bens
existentes em seu território. Os particulares seriam titulares de um domínio
limitado, que poderia ser extinto a qualquer momento, se assim o pretendesse o poder público.
Nos moldes do Código Civil, art. 99, os bens públicos são enquadrados
nas categorias de a) uso comum, b) uso especial e c) dominicais.
Nos bens de uso comum e nos de uso especial, ocorre o fenômeno da
afetação, tornando factível o cumprimento da função social da propriedade.
Já em relação aos bens dominicais, a priori não há a afetação. Entre
os dominicais, citam-se os ociosos e os utilizados na exploração econômica.
Estes deverão ser atribuídos a uma pessoa jurídica de direito privado, consoante determina o art. 173, § 1º, CRFB/1988.
Quanto aos bens ociosos, tem-se que fazem parte do patrimônio estatal, mas sem destinação específica.
Além dos dominicais ociosos da administração direta, existem aqueles bens pertencentes aos entes da administração indireta que também não
cumprem a função social.
Nesta perspectiva, a vedação pura e simples da usucapião dos bens
públicos merece uma releitura à luz da própria Constituição.

2 Evolução legislativa a respeito da imprescritibilidade de terras
públicas

O Código Civil de 1916, após declinar a classificação tripartite dos
bens públicos, rezava que quaisquer deles eram inalienáveis, sem precisar
sobre a usucapião.
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Art. 66 – Os bens públicos são:

I – de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e
praças;

II – os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a
serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal;

III – os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União,
dos Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal, ou real
de cada uma dessas entidades.
Art. 67 – Os bens de que trata o artigo antecedente só perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e forma que a lei prescrever.

Posteriormente, surge o Decreto 22.785, de 31/05/1933, que expressamente diz não serem passíveis de usucapião os bens públicos.
Art. 2º Os bens públicos, seja qual fôr a sua natureza, não são sujeitos
a usucapião.

200:

Na mesma toada, o Decreto-Lei 9.760/1946 disciplinava, em seu art.
Art. 200. Os bens imóveis da União, seja qual fôr a sua natureza, não
são sujeitos a usucapião.

Em que pese a clareza dos textos normativos, pairava uma dúvida
no tocante à prescritibilidade dos bens públicos nas suas diversas classificações. Para tanto, interpretando a questão, o Supremo Tribunal Federal, em
13/12/1963, editou a Súmula 340, com a seguinte redação:
STF Súmula 340 – Dominicais e Demais Bens Públicos – Usucapião.

Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais
bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Contudo, com a edição da Lei 6.969/1981, novamente reacendeu
a polêmica sobre a imprescritibilidade dos bens públicos. Esta lei dispôs
sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais, inclusive de
terras devolutas:
Art. 1º – Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano,
possuir como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área
rural contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo
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requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de
título para transcrição no Registro de Imóveis.

Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à espécie,
na forma da legislação específica, se aquele for superior a 25 (vinte e
cinco) hectares.

Art. 2º – A usucapião especial, a que se refere esta Lei, abrange as
terras particulares e as terras devolutas, em geral, sem prejuízo de
outros direitos conferidos ao posseiro, pelo Estatuto da Terra ou pelas
leis que dispõem sobre processo discriminatório de terras devolutas.

Com o advento da CRFB/1988, a proibição de usucapião de terras
públicas novamente veio à tona:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.
§ 3º – Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de
terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Coerente com a previsão constitucional, o Código Civil de 2002 não
discrepou:
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Como se verifica, na perspectiva histórico-legislativa, a partir de 1916
foi vedada a usucapião de terras públicas, sendo mantida até a presente data.
Contudo, tal proibição trouxe diversas controvérsias, notadamente
naquelas situações nas quais as terras não estavam discriminadas e possuidores permaneciam, por longos anos, agindo como se donos fossem.
Neste ensejo, surgiu a previsão legal da ação discriminatória no Brasil,
com a Lei 6.383/1976. Este diploma legislativo prevê uma fase administrativa
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prévia e uma judicial — ação discriminatória —, cujo propósito é definir as
linhas demarcatórias do domínio público e privado.
Não obstante, dúvidas permanecem no tocante às terras devolutas.

3 A questão das terras devolutas

A partir das inserções do governo de Portugal no Brasil, todas as
terras deste ficaram pertencendo à coroa portuguesa.
Inicialmente não havia nenhuma legislação a respeito, sendo que
várias propriedades foram atribuídas a particulares. Com a edição da Lei
601, de 18/09/1850, a situação fundiária brasileira foi aparentemente regularizada.
Partiram do pressuposto de que os imóveis em situação regular estavam no domínio público ou particular. Os demais seriam considerados
terras devolutas. Portanto, todas as terras brasileiras eram devolutas, exceto
as qualificadas como bens públicos ou particulares.
Nos termos da vigente Constituição, em regra as terras devolutas são
de propriedade dos estados-membros, ressalvadas as situações declinadas
no art. 20, II:
Art. 20. São bens da União:

II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das
fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação
e à preservação ambiental, definidas em lei;

Do ponto de vista conceitual, “terras devolutas são as áreas que, integrando o patrimônio das pessoas federativas, não são utilizadas para quaisquer finalidades públicas específicas” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 1.136).
Quanto à natureza das terras devolutas, se estão enquadradas no
conceito de públicas, ensina José dos Santos Carvalho Filho:
As terras devolutas fazem parte do domínio terrestre da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, enquanto devolutas,
não têm uso para serviços administrativos. Por serem bens patrimoniais com essas características, tais áreas enquadram-se na categoria
dos bens dominicais.

Neste ponto surge uma discussão interessante a respeito da imprescritibilidade das terras devolutas. Se consideradas públicas, há a previsão
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constitucional de serem insuscetíveis de usucapião. Por isso, estudiosos do
assunto defendem que a imprescritibilidade refere-se somente aos bens de
uso comum do povo e de uso especial, não alcançando os dominicais.
Outros argumentam, ainda, ser a terra devoluta uma nova categoria
de bens públicos. Estribam-se na redação do art. 188 da CRFB, que faz referência a “terras públicas” e “devolutas”:
Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.
(Grifos adicionados.)

O professor José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 1.087) rechaça
ambas as interpretações e esclarece:

No primeiro caso, os bens dominicais se enquadram como bens públicos, estando, portanto, protegidos contra a prescrição aquisitiva. No
segundo, houve, de fato, impropriedade no texto constitucional, mas
a interpretação sistemática não conduz a criação de nova categoria
de bens públicos. As terras devolutas se inserem nos bens públicos,
de modo que a elas também terá que ser estendida a garantia constitucional.

Por outro lado, existe uma corrente minoritária pregando a possibilidade de usucapião de bens considerados formalmente públicos. Estes são
aqueles que pertencem ao patrimônio público, mas não têm uma destinação
específica. Neste quadro Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins (2000,
p. 222-223) incluem as terras devolutas:
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Os bens públicos são aqueles que pertencem ao domínio das pessoas
jurídicas de direito público. No entanto, nem todos esses bens estão
sujeitos a um regime também de direito público. Pertencem ao domínio
público sem que, contudo, se sujeitem às regras jurídicas a que estão
normalmente submetidos os bens públicos na plena acepção da palavra. Estes são públicos pela destinação e não somente pela titularidade.
As terras devolutas constituem o maior contingente que compõe essa
categoria de imóveis. Nada obstante serem públicas em razão da qualidade que detém a sua titularidade, não têm essa qualificação quando
se leva em conta a destinação a que estão afetas. As terras devolutas
não estão vinculadas ao atingimento de um fim público. Permanecem
como um estoque de terras ainda não transpassado aos particulares
ou, tendo um dia estado em suas mãos, já tornaram à origem em razão do donatário ter caído em comisso. O fato é que estas terras são
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possuídas pelos Poderes Públicos à moda de um particular. Devem,
portanto, estar sujeitas ao usucapião, não colhidas, pois, pela expressão
“imóveis públicos” a que se refere o Texto comentado.

Também adoçando o entendimento minoritário, pontuam Nelson
Rosenvald e Cristiano Farias (2006, p. 267-268):

A nosso viso, a absoluta impossibilidade de usucapião sobre bens públicos é equivocada, por ofensa ao princípio constitucional da função
social da posse e, em última instância, ao próprio princípio da proporcionalidade. Os bens públicos poderiam ser divididos em materialmente e formalmente públicos. Estes seriam aqueles registrados
em nome da pessoa jurídica de Direito Público, porém excluídos de
qualquer forma de ocupação, seja para moradia ou exercício de atividade produtiva. Já os bens materialmente públicos seriam aqueles
aptos a preencher critérios de legitimidade e merecimento, postos
dotados de alguma função social.

Porém, a Constituição Federal não atendeu a esta peculiaridade, olvidando-se de ponderar o direito fundamental difuso à função social
com o necessário dimensionamento do bem público, de acordo com
a sua conformação no caso concreto. Ou seja: se formalmente público, seria possível a usucapião, satisfeitos os demais requisitos; sendo
materialmente público, haveria óbice à usucapião. Esta seria a forma
mais adequada de tratar a matéria, se lembrarmos que, enquanto o
bem privado “tem” função social, o bem público “é” função social.

4 Mandamento constitucional da função social da propriedade
A Constituição da República/1988, ao mesmo tempo em que garante
o direito de propriedade, determina que esta cumpra sua função social, consoante se observa do seu art. 5º, caput, XXII e XXIII, e art. 170, III.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
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digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

A propriedade no Brasil é garantida, mas somente será legitimada
pelo ordenamento jurídico se estiver cumprindo sua função social. Caso
contrário, a propriedade será atacada pelo sistema jurídico.
A propriedade é um direito subjetivo, pois o proprietário tem a faculdade de usá-la, gozá-la, reivindicá-la e dela dispor. Mas estes interesses
próprios devem compatibilizar-se com os interesses da sociedade.
A propriedade é um poder-dever. Como é cediço, o exercício de um
poder está condicionado a um dever. Como pontua Nelson Rosenvald, a
função social é o elemento dinâmico da propriedade, enquanto os outros
quatro elementos (usar, gozar, dispor e reivindicar) são ociosos.
As normas de limitações ao direito de propriedade (direito de vizinhança, servidão, tombamento) são sempre normas negativas configurando
restrições e obrigações de não fazer. Já as normas de função social são sempre normas de limites positivos à propriedade. São normas que estimulam
a propriedade.
A CRFB/1988 exigiu o cumprimento da função social tanto da propriedade urbana (art. 182), quanto da propriedade rural (art. 186).
Aqui surge uma indagação curiosa: os bens públicos também devem
cumprir sua função social? Existem doutrinadores que afirmam ser presumido o cumprimento deste mister pelos bens públicos.
Com a permissão devida, esta perspectiva não parece ser a melhor
interpretação dos comandos constitucionais.
Não é difícil perceber que inúmeras propriedades públicas encontram-se completamente entregues ao descaso, sem atingir absolutamente
nenhuma função social. Na área de habitação, esta realidade configura um
estranho e odioso paradoxo, haja vista o déficit habitacional que se registra
neste País.
Não é razoável dispensar que os bens públicos cumpram a função
social.
A vedação constitucional da imprescritibilidade torna sem sentido
se atingir qualquer bem público, independentemente das categorias. Nesta
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visão, defende-se que a Constituição quis alcançar os bens públicos quando
afetados.
Seguir a proibição de forma fria significa permitir absurdos no dia a
dia, bem como incorrer a Administração em verdadeiros despautérios. Por
outro lado, a Administração Pública tem de obstar, ou pelo menos diminuir,
a especulação imobiliária.
Existem instrumentos legais que permitem a utilização, embora de
forma excepcional, de bens imóveis públicos por particulares. É o que se
constata com os institutos da autorização, permissão e concessão de uso;
concessão de direito real de uso (art. 7º do Decreto-Lei 271/1967), concessão de uso especial para moradia (art. 4º, III, “h”, da Lei 10.257/2001) e o
aforamento de bens em zonas enfitêuticas (art. 12, Lei 9.636/1998). Isto
demonstra que os bens públicos não são intocáveis.
O Estatuto das Cidades — Lei federal 10.257/2001 — prevê vários
mecanismos para forçar o proprietário a conferir uma função social à propriedade, entre os quais parcelamento compulsório, IPTU progressivo e
desapropriação. Entretanto, determina que, uma vez operada a desapropriação-sanção, não pode o poder público municipal deixar de dar um adequado
aproveitamento ao imóvel, sob pena de o gestor incorrer em improbidade
administrativa.
Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem
que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação
do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel
no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação
ao patrimônio público.
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em
improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 02/06/1992,
quando:
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o
disposto no § 4º do art. 8º desta Lei;

Como se observa, a teleologia desta norma está fulcrada na razoabilidade. Se o bem foi desapropriado porque não cumpriu a função social, seria
um paradoxo a Administração Pública não conferir a função social esperada.
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Deduz-se daí que o legislador trouxe ao administrador público responsabilidade pelo não cumprimento da função social da propriedade. A
Administração Pública não está ilesa desta obrigação.
Este pensamento encontra estribo nas reflexões de Cristiana Fortini
(2004, p. 117):

A Constituição da República não isenta os bens públicos do dever de
cumprir função social. Portanto, qualquer interpretação que se distancie do propósito da norma constitucional não encontra guarida. Não
bastasse a clareza do texto constitucional, seria insustentável conceber
que apenas os bens privados devam se dedicar ao interesse social,
desonerando-se os bens públicos de tal mister. Aos bens públicos,
com maior razão de ser, impõe-se o dever inexorável de atender à
função social.

5 Considerações finais
O direito de propriedade deve ser exercido em sintonia com a obrigação de cumprimento da função social, sendo que este poder-dever tem
alcance inclusive para com os bens do Poder Público.

É desprovido de razoabilidade o pensamento de que os bens públicos,
por esta simples condição, estão imunes ao cumprimento do mandamento
constitucional da função social.
Nesta perspectiva, defende-se a possibilidade de os terrenos públicos serem objeto de usucapião quando não afetados, notadamente as terras devolutas.
Sugere-se uma releitura dos comandos constitucionais que prescrevem a imprescritibilidade dos bens públicos, no sentido de que a proibição
alcance apenas os bens de uso comum do povo e os de uso especial.
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